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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Inleiding
I Waarom dit boek?
De geschiedenis van Van Eedens kolonie ‘Walden’, een produktiecoöperatie die
bestond van 1898 tot 1907, is lange tijd in duisternis gehuld gebleven. In diverse
publikaties werd weliswaar aandacht besteed aan dit project, maar de geboden
informatie is meestal onvolledig, onnauwkeurig en subjectief. Deze gebreken
1
vertonen zowel kritiek en verslagen van tijdgenoten en kolonisten en sociaalkritisch
2
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werk van Van Eeden zelf , als studies van later datum . Nog niet lang geleden is
hierin echter verandering gekomen door het verschijnen van de studie van J.M.
4
Welcker over ‘De vrije arbeid op Walden’ , die ons eindelijk de gewenste objectiviteit
en onderlinge samenhang biedt. Uit een korte opsomming van de inhoud moge
reeds blijken hoe zorgvuldig het onderzoek is aangepakt. Achtereenvolgens komen
aan de orde: de eerste opzet van de kolonie, de bewoners, de statuten en
reglementen, de werkverdeling en produktie, de verhouding tot de buitenwereld en
tenslotte de interne conflicten.
Men kan zich afvragen, waarom opnieuw een publikatie over Walden? Welnu,
de reden is niet ver te zoeken. Bij lezing van Welckers studie valt op dat zij één bron
veelvuldig geraadpleegd
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heeft, het Walden-dagboek, waarvan zij het bestaan zonder meer bekend lijkt te
veronderstellen. Slechts weinigen zullen echter weten dat Van Eeden naast zijn
officiële Dagboek, dat onlangs nog weer in vier delen herdrukt is, ook een apart
Walden-dagboek bijhield. Het betreft hier een schrift dat in het Van Eeden-Museum
te Amsterdam bewaard wordt en nog nooit eerder is uitgegeven. Het is trouwens
niet alleen een dagboek: Van Eedens persoonlijke aantekeningen over het wel en
wee van de kolonie eindigen op 7 juli 1901. Vanaf 25 september van dat jaar werden
er notulen in opgetekend.
Hoewel er door Welcker veel informatie aan ontleend is, zien wij toch de publikatie
van het manuscript in zijn geheel als gerechtvaardigd, vooral omdat het uniek
vergelijkingsmateriaal biedt met het Dagboek. Zo ziet men dat Van Eeden op één
dag in beide journalen hetzelfde over Walden noteert of althans nagenoeg, maar
ook dat hij in zijn particuliere Dagboek iets anders schrijft over hetzelfde onderwerp,
soms enige toelichting geeft of op andere momenten juist weer iets - al dan niet
bewust - verzwijgt. Het komt eveneens voor dat hij in het Dagboek totaal niets over
zijn kolonie vermeldt, terwijl zich daar dan toch het nodige heeft voorgedaan, omdat
hij op dat ogenblik door geheel andere zaken (bijvoorbeeld literaire
aangelegenheden) in beslag wordt genomen. Dit werkt ook in tegengestelde richting.
Leemten in het Walden-dagboek kunnen aangevuld worden met informatie uit het
Dagboek. Soms maakt Van Eeden lange tijd geen enkele notitie in zijn Walden-schrift,
terwijl uit het Dagboek op te maken valt dat hij in die periode druk bezig is met het
schrijven van een roman of ziek is, dan wel een buitenlandse reis maakt of
persoonlijke moeilijkheden heeft. Op dezelfde wijze kan zijn afwezigheid in de
presentielijsten der notulen verklaard worden.
De publikatie van de vergaderverslagen uit het Walden-dagboek is ons inziens
eveneens van belang. Hierdoor kan nauwkeurig gevolgd worden wat zich afspeelde
in deze bijeenkomsten, wat de probleempjes van alle dag waren waarmee de
kolonisten zich bezighielden, hoe het gesteld was met de onderlinge verhoudingen
en het verloop van de bevolking. Ook kan de lezer hier als het ware persoonlijk
kennismaken met diverse notulisten, waaronder min of meer bekende figuren als
de christen-anarchist ds. De Koe, de jonge idealistische ingenieur Van Hettinga
Tromp en de vakbekwame, maar omstreden tuinder Hoekstra. Hun stijl,
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woordgebruik en spelling vormen de zogenoemde ‘personale’ aspecten van de
tekst, die mede de curiositeit ervan bepalen. Hierover straks meer.
Voorts dient gezegd dat het Walden-dagboek een voor de kolonie zeer essentiële
periode betreft: de jaren 1898 tot en met 1903. De ‘Vereeniging Gemeenschappelijk
Grondbezit’ (G.G.B.) werd door Van Eeden en enkele anderen opgericht (oktober
1901). Verscheidene kolonies werden gesticht, die alle min of meer kontakt
onderhielden met Walden, bijvoorbeeld doordat onderling kolonisten werden
uitgewisseld. Zo ontstonden achtereenvolgens de kolonie van Jakob Hessing, een
familielid van Van Eeden, te Lunteren (eind 1900), die der Internationale
Broederschap te Blaricum (juni 1900), waarmee aardbeienfeesten gevierd werden,
de christen-anarchistische gemeenschap in Nieuwe Niedorp (begin 1902), waar de
landbouwer Jan Koorn vandaan kwam, de communistische kolonie ‘De Solidairen’
in Midlaren (maart 1902), waar Van de Bunt naar toeging, Waldens zusterkolonie
‘Nieuw Harmonie’ (september 1902), die opgezet werd door De Boer en Rypma en
tenslotte ‘Fry Fryslân’ te Beets (maart 1903), dat mede door toedoen van Van Eeden
gesticht was. Begin 1903 vonden twee spoorwegstakingen plaats. Bij de tweede
staking raakte Van Eeden persoonlijk betrokken en naar aanleiding van dezelfde
staking werd de Blaricumse nederzetting gedeeltelijk door brand vernietigd. Dit alles
vindt zijn weerslag in het Walden-dagboek, dat eigenlijk een ‘close-up’ van die tijd
verschaft.
Tenslotte zij vermeld dat het Walden-dagboek een onomstotelijk bewijs levert van
Van Eedens optimistische stemming in de begintijd. Later heeft hij erkend dat er
5
weinig reden voor was, omdat zowat alles van het begin af fout was gegaan .
Ondertussen had hij wel veel geld aan de zaak verspild, van hemzelf maar ook van
anderen!
De vraag rijst wellicht waarom dit document niet eerder aan de vergetelheid is
ontrukt. Dit was echter gedeeltelijk reeds het geval. In het begin van de jaren zeventig
leidde B. Luger een werkgroep van pre-kandidaatsstudenten aan het Instituut voor
Neerlandistiek te Amsterdam. Zij verrichtten een onderzoek naar
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het reilen en zeilen van Walden in relatie tot Van Eedens werk en ‘ontdekten’ toen,
in een der vele documentatiemappen van het Van Eeden-Museum, het
Walden-dagboek. In 1973 nam A. Wieles-Maathuis het dagboek-gedeelte als
uitgangspunt van haar doctoraalscriptie en in 1975 volgde J.S. van Winden-De Ley
in haar voetspoor met een doctoraalscriptie over de notulen. Beide scripties,
aanwezig in het Instituut voor Neerlandistiek, vormden het basismateriaal van deze
uitgave, terwijl ook dankbaar gebruik is gemaakt van het verslag van de voornoemde
werkgroep.
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II De weergave van de tekst
Ieder die een in handschrift overgeleverde tekst wil editeren, komt eens voor de
beslissende keuze tussen een diplomatische en een kritische uitgave te staan. Voor
hij echter die keuze maakt moet hij een aantal onderling nauw samenhangende
vragen beantwoord hebben, zoals:
- met welk doel geeft hij de tekst uit, anders gezegd: welk lezerspubliek wil hij
dienen?
- wat zijn de - ook materiële - eigenschappen van de tekst?
- welke van die eigenschappen zijn van belang voor zijn lezers?
- op welke wijze kan, ook al voert misschien ‘jede Konsekwenz zum Teufel’, hij
zijn keuze waarmaken en volhouden zonder het ene principe met het andere
te laten botsen?
Indertijd zijn nogal wat lieden geschrokken, toen zij de eerste proeven van uitgave
met commentaar van werk van P.C. Hooft zagen en bijna ontdaan constateerden
dat de langverwachte Hooft-editie onleesbare teksten bevatte. Hun klacht berustte
echter op een misverstand: de uitgave was bestemd om bestudeerd, niet om gelezen
te worden. Ofschoon dit antwoord een vage gelijkenis vertoont met een oud mopje
over bedorven sardines van Max Tailleur, ‘ze zijn ook niet voor consumptie, ze zijn
voor de handel!’, zat er veel waars in. In ieder geval, onze uitgave is er om
geconsumeerd te worden en is bedoeld voor lezers voor wie de vorm van de tekst
ondergeschikt is aan de inhoud.
Immers, in het Walden-dagboek ziet men niet zozeer een groot schrijver - en dan
nog zouden alleen de dagboeknotities en niet de notulen, die vaak door andere
Waldensers geschreven zijn, in aanmerking komen - worstelen met de vorm,
varianten tegen elkaar afwegen en zijn tekst reviseren en polijsten teneinde naar
volmaaktheid te streven, neen, men ziet een overigens groot schrijver bezig met
zakelijke notities. Ook Goethes huishoudboekje vraagt een andere aandacht dan
zijn Faust! Dat zakelijke van het Walden-dagboek baseren wij overigens op
vergelijking met het grote, het privé-dagboek. En dat zakelijke zal dan ook wel het
argument geweest zijn van de uitgevers van het Dagboek, toen zij
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- naar onze mening ten onrechte - besloten het Walden-dagboek buiten hun uitgave
te laten.
Het is dus niet op grond van financiële overwegingen, dat wij het Walden-dagboek
niet in facsimile uitgeven. Er zijn echter wel enige pagina's in verkleind facsimile in
dit boek opgenomen om de lezer toch althans een indruk van de ‘formele’ aspecten
van dagboek en notulen te geven, maar ook om hem in staat te stellen de verhouding
tussen onze uitgave en het origineel te toetsen.
In principe kozen wij voor de inhoud: een leesbare tekst dus.
Toch ligt de zaak ook weer niet zo eenvoudig. Hoe onpersoonlijk dit dagboek en
deze notulen ook soms mogen lijken, ze betreffen - zoals uit het volgende zal blijken
- een uiterst belangrijke periode van Van Eedens leven. En juist omdat het hier niet
gaat om een voor uitgave gereedgemaakte tekst vertoont het onopvallende cahier
allerlei ‘personale’ aspecten.
Allereerst zijn dagboekschrijver en notulisten in hun schrijfsituatie te volgen. De
eerste maakt meestal korte, weloverwogen notities op de dag zelve of korte tijd
nadien en daarom zijn bij hem weinig verschrijvingen te vinden. De enige die destijds
waarschijnlijk inzage heeft gehad, is zijn vriendin Betsy van Hoogstraten. Zij maakt
één keer zelf een aantekening en vermoedelijk schrapt zij elders een gedeelte van
een zin. Anders is dat in het geval van de notulanten. Ze hebben haast, maken
fouten en zijn vergeetachtig, hetgeen ze (soms) herstellen, nu eens onmiddellijk
dan weer tijdens overlezing achteraf. Daarbij komt dat de notulen telkens weer door
een andere kolonist - gedurende een of meer vergaderingen - worden bijgehouden
en dus in handen vallen van derden die weer kunnen verbeteren en aanvullen. Ook
moeten die verslagen weer goedgekeurd en geparafeerd worden. Samenvattend
kan men zeggen dat het cahier, en dan voornamelijk het notulen-gedeelte, in zekere
zin een collectief auteurschap heeft.
Heeft nu de lezer die wij willen dienen iets met de hierboven genoemde personale
aspecten van doen? Naar onze mening wel. Het gaat ons om de geschiedenis van
Van Eeden en Walden, zoals die in dagboek en notulen zichtbaar dan wel
onzichtbaar gemaakt is. Dit laatste klinkt mysterieuzer dan het is.
De tekst bevat tal van doorhalingen en toevoegingen - van de notulant zelf of van
een ander - die de inhoud nu eens toelichten dan weer willen verbergen. Een treffend
voorbeeld biedt de
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dagboeknotitie van 27 juni 1899. De dag tevoren had een aardbeienpartij
plaatsgevonden, noteert Van Eeden, met ‘alle menschen en kinderen van Walden
bijeen, behalve Betsy v.H.’. De nieuwsgierige lezer die nu zijn lectuur onderbreekt
om het commentaar te raadplegen, zal zo te weten komen dat het hier gaat om
Betsy van Hoogstraten-van Hoytema, met wie Van Eeden op gespannen voet stond
omdat hun verhouding, die tien jaar had geduurd, nog maar kort tevoren was
afgebroken. Het zal diezelfde lezer dan ook wel intrigeren als hij via de voetnoot te
weten komt dat de rest van de zin ‘waarschijnlijk onleesbaar gemaakt [is] door
B.v.H.’, welke opheldering weer van de hand van Hans van Eeden is.
Van wat het gewapend oog onder de doorhaling vandaan in het licht kan brengen,
willen wij de lezer in zulke gevallen niet onkundig laten, niet dus omdat het ons
steeds om de vorm van de tekst zou gaan, maar omdat wij uit zijn op de inhoud van
de Walden-geschiedenis. Het is dit principe dat ons er ook van weerhoudt iedere
doorhaling onder de tekst te gaan verantwoorden. Doorgaans geven wij dus de
laatste verbeterde versie, maar in bepaalde voor de historie belangrijke gevallen
komt een stukje tekstgeschiedenis aan de voet van de pagina.
Met een geval als het volgende zullen wij de lezer dus niet meer vermoeien. Het
betreft de dagboek-aantekening van 15 juni 1899, waarvan het getal 15 echter een
verbetering is van 14. Wanneer - zoals hier - enkele dagen niets in het dagboek is
opgetekend, kunnen zulke vergissingen gemakkelijk optreden. Ze worden, zodra
de auteur zich van de juiste datum bewust is, onmiddellijk verbeterd en onthullen
derhalve meer over de ‘schrijfact’ dan over de Walden-geschiedenis.
Interlineaire toevoegingen worden opgenomen in de tekst. Als de toevoeging
duidelijk door een ander dan de notulist is gemaakt, wordt dit in een voetnoot
vermeld. Aantekeningen in de marge zijn buiten de tekst gelaten. Zij zijn vrijwel altijd
op een later tijdstip gemaakt en passen, ook daarom al, niet in het zinsverband.
Deze aantekeningen worden wel in de voetnoten weergegeven.
Juist omdat we in principe gekozen hebben voor een kritische uitgave, waarbij
de leesbaarheid en de bruikbaarheid voor de geschiedschrijving van Walden
vooropstaat, willen we een aantal personale aspecten niet onder tafel werken. Zo
laten we eventuele spelfouten staan, alsmede kleine verschrijvingen (‘om’ i.p.v. ‘of’).
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We lopen wel het gevaar sommige notulisten lachwekkend voor te stellen, maar dit
risico werd kleiner geacht dan wanneer we hen als perfecte taalgebruikers zouden
presenteren. Dit laatste is immers nog onwaarachtiger. Eigennamen worden echter
wel door ons gecorrigeerd, want anders zouden ze identiteitsproblemen kunnen
veroorzaken. In deze kwestie handelen wij dus precies omgekeerd als de bewerkers
van het Dagboek deden, die spelfouten stilzwijgend verbeterden en eigennamen
ongewijzigd lieten.
De leesbaarheid dienen we weer door op vele plaatsen de zinscheidingen te
herstellen d.m.v. het aanbrengen van interpunctie en hoofdletters. Aangezien het
visuele beeld van het handschrift nu eenmaal niet is te handhaven, heeft het ook
geen zin aan het einde van de regels - d.w.z. op de rand van de bladzijde weggevallen letters of interpunctie te respecteren: op die plaatsen vullen wij dus
indien nodig aan. Zoo ook in geval van onderstrepingen waarbij het evident is, dat
enige woorden vergeten zijn. Onderstreepte woorden zijn cursief gezet.
Alinea-indeling en spatiëring worden zoveel mogelijk overgenomen en alleen als
het tot onduidelijkheid aanleiding geeft, gewijzigd.
Enerzijds zou de haast van de notulisten raak weergegeven kunnen worden in
het handhaven van sporadisch voorkomende woordverdubbelingen of weggelaten
woorden, maar de leesbaarheid vraagt weer anders. Dus schrappen wij
woordverdubbelingen, zonder dat in de tekst nader te verantwoorden en op plaatsen
waar het duidelijk is dat een of meer woorden zijn weggevallen (vergeten), vullen
wij het ontbrekende aan, maar verantwoorden die ingrepen in de tekst door het
ingevoegde tussen [] te zetten. In het algemeen kunnen die weglatingen in de tekst
ook wel het gevolg zijn van telegramstijl, maar onze eigenmachtige ingrepen zijn
tenminste zichtbaar. Ook snelheidsafkortingen, indien niet direct herkenbaar, zijn
op deze wijze opgelost. Voor afkortingen van instellingen e.d. verwijzen we naar
het commentaar.
Het zal inmiddels duidelijk zijn, dat wij niets veranderen aan eventuele stijlfouten,
zoals incongruenties en verkeerd gebruikte uitdrukkingen. Deze immers vormen
mede het door ons gewenste personale aspect.
Personale aspecten die wij daarentegen van ondergeschikt belang achten, zijn
aarzelingen in het handschrift of de auteur zijn zin al dan niet zal vervolgen. Soms
plaatst hij een komma, maar slikt een vervolg bijtijds in. Dan weer zet hij een punt,
maar krijgt de zin bij
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nader inzien nog een staartje. In zulke gevallen hebben wij zowel de laatste versie
als de leesbaarheid gerespecteerd door ons af te vragen of de zin al dan niet in
feite een vervolg heeft gekregen.
Het wel of niet aaneenschrijven van woorden is - ook vandaag nog - voor veel
taalgebruikers problematisch. Waar de uitgevers van het grote Dagboek Van Eedens
persoonlijke gewoonten in deze wilden handhaven, hebben wij geaarzeld. Immers,
niet steeds is uit te maken of we met een persoonlijke trek in Van Eedens
spellingssysteem te doen hebben of met toevalligheden van een uitglijdende of
onwillige pen ‘in arbeid’. En zelfs al zou vastgesteld kunnen worden dat het een
bewuste keuze van Van Eeden betrof, dan nog zouden we, gezien de betrekkelijk
geringe hoeveelheid bijdragen van de overige notulisten, dergelijke zekerheid nooit
over de bedoelingen van de anderen kunnen verkrijgen. In welk geval we voor de
twee gedeelten van onze tekstuitgave met verschillende principes zouden moeten
werken. Deze overwegingen leiden tot onze beslissing om de praktijk van de
schrijvers te handhaven op die plaatsen waar ook door de moderne lezer
verschillende toepassingen niet als storend worden ervaren, terwijl wij normaliseren,
uiteraard zonder dat ter plekke te verantwoorden, waar naar onze mening sprake
is van echte slordigheidsfouten die de leesbaarheid storend kunnen beïnvloeden.
Op deze manier nemen wij misschien enkele gevallen mee waarin de schrijver ooit
anders gekozen zou hebben.
Een korte weergave van onze werkwijze ziet er als volgt uit:
in het manuscript voorkomende
- doorhalingen

werd(en) door ons
- doorgaans niet weergegeven, alleen de
laatste verbeterde versie; slechts in
bepaalde significante gevallen een stukje
tekstgeschiedenis in een voetnoot
vermeld

- interlineaire toevoegingen

van de notulist

- opgenomen

van een ander

- opgenomen, maar tevens in een
voetnoot verantwoord

- aantekeningen in de marge

- alleen in voetnoten vermeld

- spelfouten en kleine verschrijvingen

- ongewijzigd overgenomen

spelling van eigennamen

- gecorrigeerd

- interpunctie

- gecorrigeerd, waar nodig aangebracht
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- aan de rand van de bladzijde
weggevallen letters of interpunctie,
evenals onvolledige onderstrepingen

- ingevuld resp. aangevuld
(onderstreepte woorden zijn cursief
gezet)

- alinea-indeling en spatiëring

- zoveel mogelijk overgenomen

- woordverdubbelingen

- geschrapt

- weggevallen (vergeten?) woorden

- alleen in geval van onleesbaarheid
ingevoegd tussen []

- snelheidsafkortingen

- indien niet direct herkenbaar opgelost
met gebruik van []

afkortingen van instellingen etc.

- ongewijzigd overgenomen (zie
commentaar)

- stijlfouten

- gehandhaafd

- aarzelingen wat betreft het al dan niet - weggewerkt d.m.v. aangebrachte of
voortzetten van een zin
gecorrigeerde interpunctie
- niet aaneengeschreven woorden

- mits voor de moderne lezer niet
storend, ongewijzigd overgenomen; in
geval van echte slordigheidsfouten
genormaliseerd

Al met al maakt onze uitgave in ‘Zuiver Wetenschappelijk Opzicht’ wellicht een
tweeslachtige indruk: nu eens diplomatisch dan weer kritisch. Wij zijn echter tot de
conclusie gekomen dat een uitgave die hetzij zuiver diplomatisch hetzij zuiver kritisch
geweest was, enerzijds de leesbaarheid ernstig had geschaad, anderzijds tal van
personale aspecten had verdonkeremaand die voor ons doel onmisbaar (kunnen)
zijn.
Tenslotte is er nog een belangrijk argument.
Het originele Walden-dagboek berust immers in het Van Eeden-Museum
(ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam) en is dus voor anders
gerichte studie dan de onze bereikbaar. Deze laatste mededeling is echter niet op
te vatten als een min of meer verhulde uitnodiging tot het en masse raadplegen,
beduimelen en tenslotte beschadigen en daarmee voor verdere bestudering onklaar
maken van het cahier. De lotgevallen van Hoofts handschriften vormen in dit opzicht
een waarschuwing. Voor ons doel bestaat er bovendien nog een zeer bruikbaar
alternatief, de bovenvermelde twee doctoraalscripties, die de volledige translitteratie
met manuscriptologische aantekeningen bevatten. De scripties zijn op aanvraag bij
de afdeling DNL van het Instituut voor Neerlandistiek te Amsterdam te raadplegen.
Bovendien deponeerden wij een fotokopie van het gehele handschrift bij deze
afdeling.
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III Beschrijving van het manuscript
III.1 Zakelijke gegevens
Het Walden-dagboek is een dik schrift met een lichtbruine kartonnen kaft. Ter
versteviging van de rug is daar een reep pakpapier overheen geplakt. De afmeting
is 20,5 bij 16 centimeter. Op het etiket is door Van Eeden met inkt geschreven:
‘Walden/Dagboek’ en op de achterkaft linksonder omgekeerd nogmaals: ‘Walden’.
Op de voorkaft staat rechts bovenaan in potlood de naam ‘Emons’, waarschijnlijk
door hemzelf daar opgezet. Het dagboek heeft een tijdlang tot zijn collectie behoord.
Het is goed mogelijk dat het gedrukte getal ‘228’ linksboven aan de binnenzijde van
de kaft en het daarnaast in potlood genoteerde getal ‘50’ tot zijn codering behoord
hebben.
Op de binnenkant van het schutblad staan vier opmerkingen in potlood van de
hand van Hans van Eeden, behorende bij de eerste dagboekaantekeningen van
zijn vader op de bladzijde daarnaast. Voorts is er een vijfde opmerking, eveneens
in potlood, van een onbekende hand, luidende: ‘Vermoedelijk door F.v.E. uit
herinnering opgeschreven, daarna notulenboek.’
De tekst bestaat uit 130 met donkere inkt beschreven bladzijden (gelinieerd
papier); daarna volgen er nog 18 die onbeschreven zijn. De bladzijden zijn niet
genummerd.
Het geheel beslaat de periode van januari 1898 tot juli 1903. De eerste 29
bladzijden bevatten Van Eedens persoonlijke notities over Walden en twee door
hem samengestelde bevolkingslijsten. Hij begon met zijn aantekeningen in januari
1898, toen hij het plan had opgevat met enkele vrienden een kolonie te stichten en
eindigde op 7 juli 1901, vlak voordat hij met zijn gezin op vakantie ging. Dit gedeelte
gaat over het ontstaan van Walden en haar ontwikkeling in de beginjaren, toen de
bewoners voornamelijk met Van Eeden bevriende kunstenaars en intellectuelen
waren en de kolonie tevens dienst deed als privé-herstellingsoord voor patiënten
uit zijn Amsterdamse psychiaterspraktijk.
In het derde jaar van het bestaan van de kolonie richtte Van Eeden met enkele
geestverwanten de ‘Vereeniging Gemeenschappelijk
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Grondbezit’ op en mede als gevolg daarvan werden ook de zaken op Walden beter
georganiseerd. De overige 101 bladzijden van het manuscript zijn gevuld met notulen
van interne vergaderingen en enkele korte notities, gemaakt door verscheidene
kolonisten, soms door een van hen gedurende een langere periode. Ook bevatten
zij twee bevolkingslijsten en een overzicht van de gebeurtenissen in de maanden
mei, juni en juli 1902. Van Eeden heeft in het begin nog wel zelf verslagen gemaakt,
hoeveel is niet duidelijk omdat het handschrift twijfel overlaat, maar daarna liet hij
dit werk grotendeels aan anderen over. Aanvankelijk maakte hij af en toe een
correctie, later gaf hij zijn uiteindelijke goedkeuring aan de notulen door er zijn paraaf
onder te zetten. Het eerste verslag dateert van 25 september 1901, het laatste van
4 juli 1903. Op 1 juli van dat jaar werd de ‘Vereeniging Walden’ opgericht en
waarschijnlijk is men kort nadien op een ander, overigens niet bewaard gebleven,
notulenboek overgegaan.

III.2 De handschriften
Het onderscheiden van de handschriften bracht nogal wat moeilijkheden met zich
mee, omdat sommige handschriften vrijwel identiek zijn, ook mogelijk is dat één
persoon er verschillende handschriften op nahield en tevens de inkt in de loop der
jaren egaal verkleurd is. Voor het identificeren kwamen de volgende vijf methoden
in aanmerking, die overigens niet allemaal even betrouwbaar bleken te zijn:
- Het ‘turven’ van de aanwezigen op de vergaderingen, genotuleerd in één bepaald
handschrift, om zodoende te komen tot een selectie van personen of beter nog,
maar één persoon te vinden, die op al die bijeenkomsten tegenwoordig waren, resp.
was. Deze methode was lang niet altijd doeltreffend, omdat meer dan eens bleek
dat enkele aanwezigen niet vermeld werden, de laatkomers wellicht. Een voorbeeld
hiervan is het verslag van 19 februari 1902, waarin De Koe geciteerd wordt, maar
niet op de presentielijst voorkomt.
- Het letten op de laatstgenoemde van de aanwezigen, aansluitend op de gewoonte
van sommige notulisten, zoals Van Hettinga Tromp en Hoekstra, zichzelf het laatst
te vermelden. Ook deze manier kwam niet altijd van pas, omdat weer andere
notulanten een dergelijke volgorde niet altijd in acht namen, zoals bijvoorbeeld
Katharina Jochems.
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- Het in aanmerking nemen van diverse potloodaantekeningen c.q. suggesties van
Hans van Eeden met betrekking tot de (mogelijke) identiteit van enkele handschriften.
Hij was lang niet altijd zeker van zijn zaak en voorzag dan ook een paar notities van
een vraagteken. Het is niet geheel duidelijk op welke gegevens hij zijn mening
baseerde.
- Het vergelijken met handschriften van brieven, aanwezig in het Van
Eeden-Museum. Dit werd gedaan in twijfelgevallen, bijvoorbeeld als de
bovenvermelde methoden geen definitieve uitkomst boden. Op deze wijze werden
de handschriften B (Katharina Jochems), C (Greven) en D (De Koe) geïdentificeerd.
Helaas zijn niet van alle kolonisten brieven voorhanden, zodat de herkomst van de
handschriften A′ en E niet met zekerheid was vast te stellen. Trouwens ook hier
dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat een handschrift op den
duur verandert of dat één persoon verschillende handschriften heeft.
- Het zoeken naar aanwijzingen in de tekst. Dit was het veiligste procédé: het
leidde tot de definitieve identificatie van de handschriften F en G (Van Hettinga
Tromp en Hoekstra).
Met behulp van deze methoden is het ons gelukt te komen tot de vaststelling van
de volgende handschriften:

Hs. A:
Beschrijving: Naar rechts hellend, maar af en toe vrij rechtop, regelmatig,
puntig, met weinig lussen.
Vindplaatsen: Het dagboekgedeelte van januari 1898 tot en met 7 juli
1901; de notulen van 16, 19, 20 en 23 oktober 1901, 1 februari 1902; het
overzicht van de gebeurtenissen in de zomer van 1902; de bevolkingslijst
van 9 mei 1903.
Schrijver: Van Eeden.
Aanwijzingen: Wat betreft het dagboekgedeelte: het handschrift van Van
Eeden is bekend uit de talloze manuscripten en brieven die hij heeft
nagelaten. De inhoud spreekt bovendien voor zich. Wat betreft de notulen:
onmiskenbare overeenkomsten met het handschrift van het
dagboekgedeelte en een potloodaantekening van Hans van Eeden boven
de bevolkingslijst van 9 mei 1903.
Hs. A′:
Beschrijving: Naar rechts hellend, fors, maar af en toe spits, wellicht
veroorzaakt door het gebruik van een andere pen, dan sterk gelijkend op
hs. A., maar doorgaans iets ronder, met de letters verder uiteen.
Vindplaatsen: Het opschrift van de bevolkingslijst van 25
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september 1901; de notulen van 25 september 1901, 22, 25 en 29 januari,
5, 8, 12, 15, 19, 22 en 26 februari, 5, 8, 12, 15 en 17 maart, 5, 6, 9 en 19
april en 3 mei 1902.
Schrijver: Van Eeden of Willem van Riet.
Aanwijzingen: Twijfel ontstond niet alleen doordat deze hand grover en
onregelmatiger leek dan die van Van Eeden, maar ook door de taal- en
spelfouten in de notulen met dit schrift. Uit nauwkeurige vergelijking van
de aanwezigen op deze vergaderingen bleek dat, behalve Van Eeden,
alleen Van Riet daar altijd present was. Brieven van hem zijn helaas niet
bewaard gebleven en het is de vraag of hij zo vaardig notuleren kon.
Spelfouten als ‘hij vind’ (25 september 1901), ‘is verhindert’ (8 februari
1902) en ‘Beyen vind’ (15 februari 1902) geven wel te denken, maar
komen een enkele keer ook wel bij Van Eeden voor, zoals ‘word
geschreven’ (26 september 1900). De stijl is nogal slordig, maar
incongruenties bijvoorbeeld kunnen het gevolg zijn van haast. Ze komen
trouwens ook voor in het verslag dat Van Eeden maakte over de maanden
mei, juni en juli van 1902 (‘degene moesten vertrekken’, ‘Van Hettinga
Tromp en zijn vrouw betrok’). Het is dus niet onmogelijk dat Van Eeden
zelf de notulant van deze vergaderingen is geweest, maar dat zijn schrift
veranderd is door bijvoorbeeld een ongemakkelijke houding of het gebruik
van een andere pen.

Hs. B:
Beschrijving: Regelmatig, sterk naar rechts hellend schoonschrift met
grote lussen en ronde letters, fors.
Vindplaatsen: De bevolkingslijst van 25 september 1901 (behalve het
opschrift); de notulen van 28 september, 2, 5, 9 en 12 oktober 1901.
Schrijver: Katharina Jochems.
Aanwijzingen: Hans van Eeden vermoedde dat dit handschrift van Truida
Everts was. Zij was echter op twee vergaderingen, genotuleerd in deze
hand, niet aanwezig. Het feit dat Katharina Jochems drie keer de
laatstgenoemde van de aanwezigen is, bracht ons op een ander spoor.
Vergelijking met het handschrift van haar aanmeldingsbrief voor Walden,
liet geen twijfel over.
Hs. C:
Beschrijving: Sterk naar rechts hellend, vloeiend, regelmatig, dun, met
lange smalle lussen en een karakteristieke
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hoofdletter E.
Vindplaatsen: De notities van 28 november en 12 december en de notulen
van 14 december 1901.
Schrijver: J.P. Greven.
Aanwijzingen: De potloodaantekeningen van Hans van Eeden boven de
notitie van 12 december 1901, waarin het vermoeden geuit wordt dat
deze gemaakt is door Greven, wellicht gebaseerd op het feit dat de eerste
zin in dit handschrift een mededeling van diens komst is. Vergelijking met
het handschrift van zijn aanmeldingsbrief, enkele maanden voordien
geschreven, bracht zekerheid in deze kwestie.

Hs. D:
Beschrijving: Tamelijk rechtop, klein, ineengedrongen, vrij spits.
Vindplaats: De notulen van 1 maart 1902.
Schrijver: A. de Koe.
Aanwijzing: Vergelijking met het handschrift van een brief van De Koe
aan Van Eeden uit die tijd.
Hs. E:
Beschrijving: Gelijkend op hs. A′, doch iets meer naar rechts hellend, iets
spitser, vrij fors.
Vindplaatsen: De notulen van 11, 14 en 16 augustus (eerste gedeelte)
en 25 oktober 1902 (alleen punt 1).
Schrijver: Vermoedelijk B. Rypma.
Aanwijzingen: Het kan onmogelijk het handschrift van Van Riet geweest
zijn, want hij is op 11 augustus uit de kolonie vertrokken (zie verslag mei,
juni, juli 1902). Het handschrift van Van Eeden is het waarschijnlijk ook
niet, want hij heeft het verslag van 11 augustus goedgekeurd en
geparafeerd. Opvallend is wel dat in de notulen van 16 augustus ‘viets’
met een v gespeld is, zoals Van Eeden placht te doen.
Gaan we er echter vanuit dat hij onmogelijk de schrijver geweest kan zijn,
dan blijven als kandidaten over de andere aanwezigen op de vergadering
van 11 augustus: Heller, Van Hettinga Tromp, De Koe, De Boer en Rypma.
De eerste viel af doordat hij slechts op twee van de vier vergaderingen
aanwezig was. Het handschrift van Tromp en De Koe was bekend (resp.
D en F) en dat van De Boer in een brief uit 1903 was totaal verschillend,
zodat ook zij niet in aanmerking kwamen. Dientengevolge bleef Rypma
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over, maar hij staat niet vermeld bij de aanwezigen op de vergadering
van 25 oktober. Het lijkt er echter op dat deze lijst niet voltooid is. Aan de
andere kant dient gezegd te worden dat hij begin oktober naar de kolonie
in de Horstermeer vertrokken is (zie de notulen van 9 oktober 1902).
Jammer genoeg zijn van hem geen brieven bewaard gebleven.

Hs. F:
Beschrijving: Naar rechts hellend, zeer klein, afgeplat; een vlotte hand,
maar soms moeilijk leesbaar.
Vindplaatsen: De notulen van 16 augustus (tweede gedeelte), 23 en 28
augustus, 4, 9, 11, 18, 22 en 25 september, 2, 4, 9, 13, 16, 23, 25 (behalve
punt 1) en 29 oktober, 4, 12, 20, 26 en 29 november, 3, 16 en 23
december 1902, 6, 15 en 23 januari en 5, 12 en 19 februari 1903.
Schrijver: J. van Hettinga Tromp.
Aanwijzingen: Een mededeling hieromtrent in de tekst zelf (het verslag
van 16 augustus 1902). Voorts een potloodaantekening van Hans van
Eeden onder dezelfde notulen, waarschijnlijk gebaseerd op die
mededeling.
Hs. G:
Beschrijving: Tamelijk rechtop, typische open d, lange f en sierhoofdletter
H, af en toe onregelmatig.
Vindplaatsen: De notulen van 23 en 26 februari, 5, 12, 19 en 23 maart,
3, 9, 16 en 30 april, 9, 16, 19 en 27 mei, 4, 11, 19 en 26 juni en 4 juli 1903.
Schrijver: L. Hoekstra.
Aanwijzingen: Een opmerking in de tekst zelf (het verslag van 16 mei
1903). Verder een potloodaantekening van Hans van Eeden boven het
verslag van 23 februari 1903, waarin hij het vermoeden uit dat Hoekstra
de notulist was, waarschijnlijk gebaseerd op het feit dat Hoekstra steeds
de laatstgenoemde van de aanwezigen is.

III.3 De potloodaantekeningen
Tevens bevinden zich in het manuscript twee handschriften die niet tot de tekst in
engere zin behoren. Dat is ten eerste het onbekende handschrift van de mededeling
op de binnenzijde van het schutblad: ‘Vermoedelijk door F.v.E. uit herinnering
opgeschreven, daarna notulenboek.’ Het is een zeer regelmatige hand, vrijwel
rechtopstaand, met de letters ver uiteen. Het is wellicht van Van Eedens latere
secretaris Emons die het Walden-
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dagboek immers een tijdlang in zijn collectie gehad heeft. Er werd echter weinig
overeenkomst gevonden met het handschrift in de brieven van Emons aan Van
Eeden.
Ten tweede het handschrift van Hans van Eeden. Het is een naar rechts hellende,
spitse, wat hoekige hand. Doordat hij twee aantekeningen voorzien heeft van zijn
paraaf (‘H.v.E.’) en een van een datum (‘1956’) weten we van wie deze notities
afkomstig zijn en uit welke tijd ze dateren. Hieronder volgt een volledige lijst van
alle aantekeningen en hun vindplaatsen.
II.1898

(bij: ‘Willem Bauer’)

: ‘Willem Bauer: architect,
broer van den schilder
M.A.J. Bauer’.

(bij: ‘mevrouw van Eeden’) : ‘Mevrouw N.v. Eeden-v.
Warmelo: moeder van
F.v.E.’
III.1898

(bij: ‘Dop’)

: ‘Dop: eigenaar v.d. grond
waar later Walden zou
komen’.

3.IV.1898

(bij: ‘Van Oordt’)

: ‘Van Oordt: Adriaan v.O.’

4.VII.1898

(bij: ‘Sammy’)

: ‘Sammy: oudste zoon van
E.M.v. Hoogstraten-v.
Hoytema (Betsy)’.

27.VI.1899

(bij: de laatste zin)

: ‘Waarschijnlijk onleesbaar
gemaakt door B.v.H.’

18.VII.1899

(bij: de gehele notitie,
behalve de laatste zin)

: ‘Handschrift v.E.v.
Hoogstraten- v. Hoytema
(Betsy)’.

15.II.1900

(bij: ‘trouwen’)

: ‘(met A.v. Oordt)’.

31.III.1900

(bij: ‘I.B.’)

: ‘(Blaricum)’.

I.1901

(bij: ‘Van Booven’)

: ‘Henri van Booven’.

28.IX.1901

(bij: het geheel)

: ‘Handschrift vermoedelijk
van Tr. Everts’)

12.XII.1901

(bij: ‘12 December’)

: ‘1901’.

12.XII.1901

(bij: het geheel)

: ‘Handschrift v.J.
Greven?’.

22.I.1902

(bij: ‘22 Jan.’)

: ‘1902’.

16.VIII.1902

(bij: ‘Besloten werd dat...’ : ‘Handschrift J.v. Hettinga
tot het slot)
Tromp’

28.VIII.1902

(bij: punt 4: ‘Vrede’)

: ‘Drukkerij Vrede te
Blaricum (Felix Ortt)’.

9.IX.1902

(bij: punt 2, 3e alinea)

: ‘Het bedrijven van
landbouw in de
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onrendabel. H.v.E. (1956).’
11.IX.1902

(bij: punt 3, 2e alinea)

: ‘Oost-Walden’.

6.1.1903

(bij: punt 3: ‘Enzlin’)

: ‘de Blaricumse bakker’.

23.II.1901

(bij: het geheel)

: ‘Handschrift van
Hoekstra?’

16.IV.1903

(bij: ‘Van 't Veer’)

: ‘K. van 't Veer, bij wien v.
Eeden, gedurende de
spoorwegstaking, te
Amersfoort verblijf hield.
H.v.E.’

9.V.1903

(bij: het geheel)

: ‘Handschrift v. Van
Eeden’.

(bevolkingslijst)
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III.4 Parafen, ondertekeningen en diverse markeringstekens
Vervolgens bevat het manuscript een aantal parafen en ondertekeningen van
degenen die de notulen controleerden. Voor het merendeel zijn deze afkomstig van
Van Eeden (‘F.v.E.’ of ‘F. van Eeden’, soms met ‘goedgek(eurd)’ erbij en één keer
‘goedgekeurd’ alleen). Ze zijn te vinden onder de notulen van 1, 11, 16, 23 (potlood)
en 28 augustus, 9, 11, 22 en 25 september, 4 oktober (2x, d.w.z. een keer onder
een extra notitie aan het slot), 9 en 13 oktober (2x, d.w.z. een keer onder een
toevoeging in de marge), 16, 23 en 25 oktober, 20, 26 en 29 november, 3, 16 en
23 december 1902, 23 januari, 5 februari, 23 maart (potlood), 30 april, 9 en 27 mei,
4, 11 en 19 juni 1903.
Het verslag van 12 november 1902 is ondertekend door de koloniebakker P.
Aafjes (‘P. Aafjes’) en de notulen van 6 en 15 januari, 26 juni en 4 juli 1903 zijn
geparafeerd door de timmerman en tijdelijk administrateur S. de Haan (‘(S.)D.H.’
en een keer ‘S. [onduidelijk]’).
Tenslotte werden bij de notulen diverse markeringstekens in de marge geplaatst.
Dit gebeurde waarschijnlijk tijdens het corrigeren - hetzij door de notulist of door
een ander die deze taak op zich had genomen (veelal Van Eeden) - en diende om
persoonlijke opdrachten en belangrijke besluiten uit het geheel te lichten. Het is ook
mogelijk dat dit plaatsvond tijdens het voorlezen van de notulen op de eerstvolgende
vergadering.
Deze markeringstekens zijn een enkele maal aangebracht met blauw potlood,
maar meestal met inkt en bestaan voor het merendeel uit enkelvoudige of dubbele,
schuine streepjes en kruisjes. Aangezien dus onduidelijk is door wie en wanneer
ze zijn aangebracht, en ook welke waarde aan die tekens moet worden gehecht,
hebben we er van afgezien ze in de tekst over te nemen of ter plekke te
verantwoorden. Ze zouden het tekstbeeld ontsieren, de typograaf voor aanzienlijke
problemen geplaatst hebben terwijl de winst maar mager zou zijn: minimale informatie
van twijfelachtige herkomst.
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IV Het commentaar
Voor het commentaar is gezocht naar het juiste midden tussen de (al te) precieze
detaillering en de oppervlakkige, weinig zeggende, vage mededeling. Het bestaat
uit woordverklaringen, sociaal- en literair-historische, biografische, aardrijkskundige
en enkele land- en tuinbouwkundige gegevens, aanvullende informaties over Walden
uit het Dagboek van Van Eeden (alsmede enkele korte aantekeningen over zijn
literaire produktie in die tijd), zijn correspondentie en propagandistisch werk, uit het
G.G.B.-orgaan De Pionier en tenslotte uit studies en krantenartikelen van toen en
nu. Omdat we hier niet te maken hebben met een volledig wetenschappelijk
verantwoorde uitgave is de bronvermelding in het commentaar weggelaten en zij
verwezen naar de algemene literatuurlijst achterin. Alleen in geval van (in)directe
citaten worden de bronnen ter plaatse vermeld.
Om het tekstbeeld niet al te onrustig te maken is het aanbrengen van verwijstekens
- benevens de asterisken bij woorden of passages die een tekstkritische aantekening
behoeven - vermeden. Van de lezer wordt zodoende verwacht dat hij zelf het
commentaar raadpleegt, dat - in kleiner letter type - direct onder de betreffende
datum (van dagboekaantekening of notulen) geplaatst is. Wellicht zal hij daar meer
informatie aantreffen dan hij verwacht had. Soms heeft de datum alleen al aanleiding
gegeven tot enige toelichting, meestal betrekking hebbend op Van Eedens literaire
activiteiten op dat moment. Deze ‘extraatjes’ zijn toegevoegd om de simultane
werkkracht van Van Eeden te belichten. Het staat de lezer vrij er al dan niet kennis
van te nemen.
De datering van dagboeknotities en notulen is in het commentaar i.v.m. de
overzichtelijkheid gestandaardiseerd: dagen en jaren worden in cijfers en maanden
in Romeinse kapitalen weergegeven. Personen over wie geen gegevens voorhanden
waren, hebben wij in het commentaar voorzien van een?. Dit is dus geen nalatigheid,
maar duidt erop dat wel degelijk speurwerk in die richting is geschied, echter zonder
resultaat. Een bijkomende moeilijkheid
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was namelijk dat zich onder de kolonisten een aantal anarchisten bevond, dat zich
uit principe niet in het bevolkingsregister (van bijvoorbeeld Bussum of Blaricum) liet
inschrijven. Zo waren van hen zelfs de geringste gegevens, zoals geboortedatum
en beroep, niet te achterhalen.
Uiteraard zijn bij corresponderende aantekeningen kruisverwijzingen aangebracht.
Om ook hier niet in een onontwarbaar net verstrikt te raken, is dit niet gebeurd als
de aantekeningen vlak op elkaar volgden. Op enkele plaatsen, daar waar de
achtergrondinformatie betreffende hetzelfde onderwerp naar ons idee te ver uiteen
ligt, is het voorgaande in het kort herhaald (zie ‘de kwestie Cruysbergen’ en ‘het
geval Bertha Zimmerman’). Dit is gedaan om het geheugen van de lezer op te frissen
en hem het terugzoeken, wat vaak zeer storend is, te besparen.
Tenslotte zij erop gewezen dat het hoofdstuk over de ontwikkeling van Van Eedens
sociale denkbeelden, uitgebreide informatie verschaft over het door de schrijver
gepropageerde socialisme-van-de-derde-weg, dat het gemeenschappelijk grondbezit
als alternatief stelde tegenover de sociaal-democratie en het vakbondswezen. Het
is daarom vermeden hier in het commentaar verder op in te gaan.
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V Het register
Een absoluut volledig personenregister op alle in het Walden-dagboek inclusief
notulen, aantekeningen en inleiding voorkomende personen leek ons niet alleen
log en te omvangrijk maar ook nauwelijks dienstbaar aan welk redelijk doel dan ook.
Immers de plaatsen waar over bepaalde personen relevante informatie wordt
verschaft, zouden ‘verdrinken’ in een onafzienbare zee van terloopse vermeldingen.
Derhalve kozen wij voor een opzet waarbij de in het Walden-dagboek inclusief
de notulen vermelde personen niet worden opgenomen, de vermeldingen in het
commentaargedeelte, de inleiding, het hoofdstuk over Van Eedens sociale
denkbeelden en het slotwoord wèl. Aldus helpt het register bij de identificatie van
personen en dient het als noodzakelijke geheugensteun bij dit overstelpende aantal
‘dramatis personae’.
Het personenregister is bovendien nog gecombineerd met verwijzingen naar
teksten van de hand van die personen. Voor volledige titelbeschrijvingen raadplege
men de bibliografie, waar verwijzingen naar de plaatsen waar die literatuur gebruikt
werd achterwege konden blijven.

VI De illustraties
Bij de keuze van het illustratiemateriaal hebben wij ons laten leiden door de
overweging dat nu eens zoveel mogelijk Walden-foto's uit de behandelde periode
bij elkaar gepubliceerd dienden te worden. De facsimile-foto's naar het
Walden-dagboek spreken voor zich.

VII Verantwoording van de auteurs
Bij de zo ingewikkelde en over acht jaren gespreide ontstaansgeschiedenis van dit
boek, valt het ons niet gemakkelijk ieders aandeel nog tot in detail te verantwoorden.
Beiden dragen wij een gedeelde verantwoordelijkheid voor het geheel, J.S. De Ley
in het bijzonder die voor de redactie van en het commentaar op het Walden-dagboek,
B. Luger die voor het hoofdstuk over de
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ontwikkeling van Van Eedens sociale denkbeelden. Voorts konden wij in belangrijke
mate steunen op het in de eerste paragraaf van deze Inleiding genoemde voorwerk,
waarvoor wij op deze plaats graag onze dankbaarheid uitspreken.
In het bijzonder geldt die dank A. Wieles-Maathuis voor haar toestemming om
van haar onderzoeksresultaten gebruik te maken, voorts de heer H. van Eeden die
ons toestond het handschrift uit te geven, het Van Eeden-Museum te Amsterdam
voor zijn medewerking, verder CRM voor de royale subsidie die deze uitgave mogelijk
maakte en ten slotte de uitgever voor zijn bereidwilligheid in te gaan op onze vele
wensen inzake vormgeving en uitvoering.
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De ontwikkeling van Van Eedens sociale denkbeelden
Om met een homerische vergelijking te beginnen: zoals de vier musici van een
kwartet ieder hun eigen partituur op de lessenaar hebben staan en alleen bij
gelijktijdige realisering het volledige muziekstuk tot klinken komt, zo ziet ook de Van
Eeden-lezer doorgaans maar één stem, één partij tegelijk en dient hij in gedachten
alle stemmen te combineren teneinde de gehele Van Eeden te vatten.
Het Dagboek is een boek van gedachten, het Walden-dagboek is een boek van
daden, het artistieke werk toont ‘de gevoelsverhouding tot de werkelijkheid’ (Van
Tricht, 109) en de vierde stem is die van de theorie. Deze stem toont, om Van Tricht
te variëren, de intellectuele verhouding tot de werkelijkheid. Spreekt die derde stem
via een ingewikkeld mechanisme van spiegeling over wensen en teleurstellingen
aangaande wat in de werkelijkheid niet is zoals het zou moeten zijn, de vierde stem
analyseert hoe de werkelijkheid is, beredeneert het ideaal en zet de wegen uit
waarlangs het ideaal verwezenlijkt kan worden.
Wie het klankbeeld van deze vier stemmen nog te kaal vindt, kan het ensemble
ad libitum aanvullen met Van Eedens korrespondentie en de opgetekende dromen:
de wisselwerking met de buitenwereld en de onderbewuste verhouding tot de
werkelijkheid.
Een aantal van deze stemmen zijn bedoeld voor de intimiteit van de kamer:
dromen, dagboek en brieven veronderstellen in opklimmende mate publiek, weer
andere vertonen orkestrale eigenschappen: het artistieke werk en het theoretische
werk, met name de lezingen, beogen een steeds omvangrijker gehoor. Als lezer
reageer je nog apart, als toehoorder ben je in een massa opgenomen.
In dit hoofdstuk ga ik mij tot die vierde stem, het theoretische werk van Van Eeden
beperken: het publieke, het propagandistische werk: de kopersectie en het slagwerk
in het omvangrijke Van Eeden-orkest.
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Maar ook binnen deze beperking blijkt de materie nog zeer complex. De naamgeving
van Walden impliceert al een reageren op de buitenwereld, op dáár levende ideeën
van Thoreau, maar Van Eeden reageert ook op anderen: op Tolstoj, Oppenheimer,
Ruskin, Hertzka, Bellamy, ja allerlei richtingen binnen, naast, rondom en tegenover
het socialisme. In feite is er een voortdurende wisselwerking. Van Eeden reageert
op zijn omgeving, op zijn lectuur, op het verloop van het Walden-experiment, maar
de omgeving reageert weer op Van Eedens woorden en daden. Het is niet mijn
bedoeling al die nuances ook binnen die vierde stem zo gedifferentieerd mogelijk
te laten klinken. Wel zal ik steeds Van Eeden eerst aan het woord laten komen,
waarna ik mijzelf en anderen de gelegenheid geef op elke stap te reageren.
Ik doe dat laatste echter met mate en ben me er meteen van bewust dat ik een
belangrijk aspect verdonkeremaan. Radicalisering of zelfs maar kleine verschuivingen
in Van Eedens standpunten zijn nu eenmaal niet alleen het gevolg van het denken
van de eenling Van Eeden, maar vooral van die interactie met anderen. Zou ik die
discussie echter steeds voluit willen behandelen, dan voorzag ik een onoverzichtelijk
geheel, zodat ik in arren moede maar koos voor het enigszins kunstmatig isoleren
en chronologisch volgen van de denker-propagandist Van Eeden.
Ogenschijnlijk maak ik het daar de lezer niet weinig moeilijk mee. Zelf moet hij
immers gelijktijdig de andere stemmen invoegen. Reden tot deze keuze evenwel
was mijn teleurstelling over de resultaten die vooral Kalff en in zekere zin ook Van
Tricht bereikten. Immers de bij hen optredende versmelting van de stemmen leidt
tot een zeer troebel klankbeeld. Met mijn gescheiden opstelling van microfoons,
beoog ik, om hier dan mijn muzikale beeldspraak definitief af te sluiten, een
stereofonische weergave met zo min mogelijk hinderlijke bijgeluiden.
Als het Walden-dagboek al het boek van daden is, dan is het grote Dagboek een
verslag van wat aan die daden voorafging en van wat erop volgde. Maar los van
die directe praktijk, ook los van de reflectie op die onmiddellijke praktijk staat een
aparte wereld: die van de ideeën betreffende de praktijk. Veelal is die ideeënwereld
door Van Eedens critici geconfronteerd met zijn pogingen tot realisering van die
ideeën, en al is zo'n vergelijking tussen theorie
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en praktijk zeker te rechtvaardigen, in zekere zin is ze ook nogal onvruchtbaar. Men
komt er immers al gauw toe de onvermijdelijke discrepantie tussen ideaal en
werkelijkheid te ervaren als een pijnlijke mislukking, als oorzaak van ontnuchtering,
als resultaat van onjuiste schatting van verhoudingen of gebrek aan kennis op
economisch, politiek, historisch en psychologisch terrein, en gebrek aan inzicht bij
Van Eeden in zijn eigen drijfveren en in die van de kolonisten.
In dit hoofdstuk doe ik een poging Van Eedens denkbeelden op sociaal gebied
te distilleren uit een groot aantal artikelen en redevoeringen waarvan de oudste van
lang vóór Walden dateren. Zeker is het mogelijk, zoals Van Tricht deed bij zijn
confrontatie van de denker met de strijder, het artistieke werk, de romans,
toneelstukken en gedichten in het onderzoek te betrekken. Dat die vergelijking
zozeer voor de hand ligt is niet in de laatste plaats het werk van Van Eeden zelf.
Opvallend bij Van Eeden is immers die voortdurende dualiteit tussen neiging tot
praktische activiteit die hem de mensenwereld doet zoeken en de daaraan
tegengestelde kracht van het beschouwend dichterschap (Van Tricht, 18), waar nog
bijkomt dat Van Eeden zich zelf maar al te zeer bewust is geweest van zijn neiging
de dingen te gauw en te onhandig te willen veranderen (Van Tricht, 30).
Maar een grote moeilijkheid doet zich voor als ik de standpunten van romanfiguren
- en eventueel van de vertelinstantie - moet gaan vertalen in standpunten van Van
Eeden zelf, de man achter zijn marionetten. Nu zijn er twee mogelijkheden: de
ideeën in de fictionele teksten komen overeen met die in de niet-fictionele, of ze
komen niet overeen. In het eerste geval voegen ze geen nieuwe kennis toe aan
hetgeen wij weten uit de rechtstreekse artikelen, in het andere geval komen we voor
grote problemen te staan. Drukte Van Eeden zich in zijn artikelen misschien onjuist
of onvolledig uit, of vertolkten de afwijkende ideeën in de artistieke werken misschien
gedachten van reële of gefingeerde tegenstanders?
Natuurlijk zijn de schijngestalten van Van Eeden in zijn romanfiguren
belangwekkend genoeg, maar ze zijn dat vanuit een andere optiek dan de onze.
Binnen het kader van dít boek is Van Eeden een man met al dan niet oorspronkelijke
denkbeelden op sociaaleconomisch gebied, een man met idealen die bovendien
praktisch werkzaam was voor de verwezenlijking van die idealen. Daarnaast was
Van Eeden een man die rechtstreeks door middel van artikelen
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en redevoeringen, en indirect door artistiek werk - dat immers interpretatie vereist
- zijn denkbeelden verspreidde.
De interpretatie-problemen, bijvoorbeeld rond de Johannes-serie of De idealisten
gaan wij derhalve uit de weg. In het verleden heeft juist de vermenging van die
ongelijksoortige uitganspunten eerder tot onbegrip dan tot juister begrip geleid, nog
afgezien van het feit dat kwalitatieve en morele beoordelingen van literair werk voor
storende dissonanten gezorgd hebben.
Van Eeden is op enkele maanden na dertig jaar als zijn eerste bijdrage op sociaal
gebied Verstand en gevoel in de sociale evolutie verschijnt in het februarinummer
van De Nieuwe Gids 1890.
Het artikel vormt een reactie op de stelling van Frank van der Goes - door deze
in De Nieuwe Gids van augustus 1889 verdedigd - dat ‘niet het gemoed der
menschen, maar hun intellect is veranderd. (...) Zoo wij ondanks ons veel grooter
aantal, betrekkelijk veiliger, rustiger en vreedzamer leven dan onze voorouders, zoo
is dat door onze meerdere wijsheid, niet door onze meerdere zachtzinnigheid.’
Van Eeden vindt deze kwestie ‘allerbelangrijkst’. Hij is van mening dat overdenking
van de principes waarop de massale bewegingen in de geschiedenis berusten,
moet voorafgaan aan een oordeel over details, over individuele menselijke
lotgevallen.
De mensheid ontwikkelt zich als geheel; de mens is, hoezeer hij zich misschien
wel verbeeldt een individuele beslissing te nemen, slechts een bijdrage tot de
statistiek, een pionnetje dat in het kader van het grote, hem onbekende plan
verschoven wordt. Dat grote plan is niet door de enkeling om te buigen, maar slechts
marginaal te beïnvloeden, mits die enkeling de krachten kent die de massa
beïnvloeden. Welnu, de kennis van die krachten is niet een kwestie van geloof maar
van weten, van kennis, te vergaren door een ieder die de geschiedenis van de
mensheid onderzoekt.
Van der Goes ziet de ontwikkeling verlopen van waarneming via begrip naar
verzachting, Van Eeden is van mening dat gemoedsbeweging, ‘morele intuïtie’
noemt hij het, primair ten grondslag ligt aan alle sociale evolutie.
Dan volgt een reeks voorbeelden ter adstructie van zijn stelling: kindermoord,
doodstraf, afschaffing van adellijke rechten, de leuzen van de Franse revolutie, de
afschaffing van de slavernij, de uitroeiing van de indianen en het vegetarisme. Al
die voorbeelden
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moeten bewijzen dat niet rationele overwegingen aan de wieg van hervormingen
stonden, maar integendeel juist steeds volgden op morele. Kennis van de feiten
leert ons immers alleen maar dat het recht van de sterkste regeert.
Maatschappijhervormers moeten dan ook niet, zoals zij niet zelden doen, bij het
ontwikkelen van hun theorieën ‘den toon aanslaan, die alleen zou behooren bij 't
volhouden eener mathematische waarheid. Dat zij doen alsof zij weten, terwijl zij
slechts gevoelen.’ In het naschrift bij de herdruk van dit opstel in Studies I verweert
Van Eeden zich tegen de beschuldiging een reactionair geluid te hebben laten horen,
en houdt hij zijn bewering in hoofdzaak staande.
Ook zonder mij in deze strijdvraag te mengen die zekere kip-of-ei-achtige kanten
vertoont, stel ik vast dat Van Eedens artikel enkele opmerkelijke gedachtesprongen
bevat. De meningen van Jans (p.51) en anderen ten spijt kan ik niet vinden dat Van
Eedens betoog steeds uitblinkt door logische opbouw. De vaststelling dat menselijke
handelingen statistisch te verwerken zijn en daarbij een constant beeld blijken te
vertonen, leidt mijns inziens niet tot de konklusie dat die menselijke handelingen
daarom onderdeel van een groot plan zouden zijn dat de ontwikkeling van de
mensheid als geheel omvat. Van Eeden legt ten onrechte verband tussen de
(on-)vrijheid van het menselijke handelen en het registreerbare en constant blijvende
daarvan. Ook dringt zich de vraag op in hoeverre niet iedere maatschappijhervormer
weer zelf onderdeel van dat zogenaamde plan is en hoe hij in staat kan zijn zich al
beschouwend buiten het plan te plaatsen. Voorts is er geen verband tussen de onbewezen - stelling, dat waarnemingen van details zinloos zijn, indien bij de
waarnemer geen inzicht in het geheel voorafgaat en het vervolg.
Naar aanleiding van dit artikel schampert Kalff (p.79) over ‘bepaald vrouwelijke
gedachtesprongen’.
Het betoog mag dan geen sterke logische opbouw vertonen en nauwelijks
ondersteund worden door de gegeven voorbeelden, me dunkt omdat de kiem, de
oorsprong van wat soms tot een maatschappelijke beweging uitgroeit, niet op te
sporen is, het betekent niettemin een hoogst belangrijk uitgangspunt in Van Eedens
sociale denken. De Vrankrijker (p.48) vindt de sociaal voelende en naar verbetering
strevende Van Eeden dan ook ‘ten voeten uit’ in diens

Frederik van Eeden e. a., Walden in droom en daad

28
vaststelling Het gevoel maakt uit dat er iets moet veranderen, het verstand daarna
dat en hoe het kan veranderen.
Van Tricht (pp. 167/168) heeft dit primaat van het morele boven het intellectuele
nog eens onderstreept door in zijn Bijlage A een reeks citaten uit Van Eedens werk
bijeen te brengen over de belangrijke jaren 1889-1893.
Toen de eerste reeks der Studies in 1890 verscheen, bevatte deze bundel behalve
eerder in De Nieuwe Gids verschenen bijdragen, ook het niet eerder gepubliceerde
opstel Vrouwenkwestie en socialisme. Het opstel werd bij volgende herdrukken licht
gewijzigd en van - gedateerde - voetnoten voorzien. Ik vermeld dit laatste, omdat,
net als bij het zojuist besproken en ook bij volgende opstellen, zulke voetnoten soms
van inmiddels veranderde inzichten getuigen.
Verdrukten in onze maatschappij, stelt Van Eeden, zijn de vrouwen en de arbeiders
en het wordt veelal als stuitend ervaren als zij voor hun rechten opkomen. Inderdaad
doen zij zulks misschien niet altijd even handig, maar een rechtvaardig mens dient
in elk geval hun bedoeling en hun moed te waarderen.
Gaandeweg bepaalt Van Eeden zich tot de vrouwenkwestie als hij met afkeuring
constateert dat vrouwen in hun strijd vaak het optreden en het gedrag van de mannen
imiteren. Hij schetst de mannenwereld als ‘geesteloos’, onfris, grof en ploertig, en
meent dat juist de afzondering waarin vrouwen steeds geleefd hebben hen daarvoor
behoed heeft, hen zuiverder en van hoger orde gemaakt heeft. Verenigingsleven
zou hen aan de mannen gelijk maken, het nivelleert, het verlaagt het individu.
In 1897 voegt hij hier overigens verzachtend aan toe dat ook de edelste kwaliteiten
geen waarde hebben zonder verbroedering! Verzustering zouden wij in dit geval
vandaag de dag zeggen.
In het vervolg verweert hij zich tegen de mogelijke tegenwerping dat er immers
geen vrouwen onderdrukt worden. Neen, antwoordt hij, niet door de lezer en niet
door hemzelf, maar door ... de anderen! Dan breekt hij een lans voor de gemene,
de gevallen vrouw, en hekelt hij de dubbele moraal die mannen toestaat wat aan
vrouwen verboden is.
Natuurlijk komt dan de vraag, hoe dat alles dan anders kan worden.
‘Als wij maar eerst allen voelen dat het anders worden moet.’
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En verder:
‘de vrouw draagt de moreele conscientie der menschheid. En haar intuïtief
gevoel zal den stoot geven tot de groote bewegingen, eer het overleg ver
genoeg gekomen is om die bewegingen noodzakelijk te verklaren.
Zoo valt de vrouwenkwestie samen met de sociale kwestie. Het is eigenlijk
één zaak. Want het socialisme is geen nieuwe politiek, maar een nieuwe
moraal en de stem der vrouwen kan hier van even groote kracht zijn als
die der mannen.’
Het vervolg sluit dan expliciet aan op hetgeen Van Eeden eerder heeft gezegd over
de rol van het verstand en het gevoel in de sociale evolutie. In dat kader introduceert
hij - en wel met een uitvoerig resumé - Looking Backward van Edward Bellamy, dat
hij enthousiast aanbeveelt en waarvan hij de onweerlegbare hoofdstelling samenvat:
‘Wij mensen zijn oppermachtig op de aarde, de aarde is mild genoeg,
zoo er dus één enkele van het menschgeslacht gebrek lijdt, zoo is dat
gansch en al de eigen schuld der menschen, en geen onvermijdelijk
noodlot.’
Energie ter verbetering van ons lot is in voldoende mate aanwezig, zij wordt alleen
nog verkeerd en voor nutteloze zaken gebruikt.
De al geciteerde voetnoot uit 1897 ontkracht het betoog enigszins. Wellicht heeft
Van Eeden echter ingezien dat zonder dat beroep op ‘verbroedering’ het slot van
zijn opstel in de lucht kwam te hangen. De vrouw zou haar gewetensfunctie in eerste
instantie individueel, opdat aan haar typisch vrouwelijke geaardheid geen geweld
wordt gedaan, ten opzichte van de dolende mensheid dienen te vervullen. Een
andere verschuiving, nog opvallender, is die in de waardering van Bellamy, die hij
in 1897 inmiddels verre overtroffen acht door zowel Blatchford als Morris in artistiek
en zakelijk opzicht.
Wie de moeite neemt niettemin van Bellamy's boekje kennis te nemen, zal terstond
zien waarom die aanvankelijke aanbeveling een zo grote plaats kreeg juist in het
onderhavige opstel. Bellamy schreef zijn moderne variant op Utopia in 1887, en
toen Frank van der Goes drie jaar later zijn Nederlandse vertaling in boekvorm
uitgaf, was Looking Backward onder de titel In het jaar 2000 al twee maal als
dagblad-feuilleton verschenen. In acht maanden was de oplage van 1500 exemplaren
uitverkocht, reeds in 1891 ver-

Frederik van Eeden e. a., Walden in droom en daad

30
scheen een herdruk, ditmaal met een voorwoord van de vertaler. Van deze druk
heb ik een exemplaar voor mij liggen afkomstig uit een leesbibliotheek; stukgelezen
en van vele uitleenstempels voorzien vormt het een stille getuige van Bellamy's
populariteit nog in het eerste kwart van deze eeuw.
Quack releveerde in het boek de merkwaardige zelfstandige positie van de vrouw
in het jaar 2000. Naast het mannelijke staat in de roman het vrouwelijke arbeidsleger:
dezelfde rechten, korter werken - en dan nog alleen werk dat zij ambieert -,
bevallingen betekenen slechts een korte onderbreking van haar arbeid. ‘Het
grondbeginsel bij dit alles is,’ aldus Quack, ‘dat de vrouwelijke persoonlijkheid een
andere is dan die van den man. Voorts is het dan een belang voor de gemeenschap
dat de vrouwen schoon en bevallig blijven.’ (Quack IV, p. 924) Lustobjecten dus,
zou de feministe anno heden, misprijzend concluderen.
In ieder geval is er geen ondergeschiktheid meer, in het verklaren der liefde kan
zij desgewenst het initiatief nemen, alleen huwelijken uit liefde komen in deze
modelmaatschappij voor.
‘Juist door het onderscheid der seksen vrij spel te laten, in plaats van dat
onderscheid te willen uitwisschen, wat blijkbaar het doel was van eenige
hervormers van uw tijd, wordt het genoegen dat iedere sekse op zich zelf
en in elkander kan vinden, gelijkelijk verhoogd’,
aldus de gids uit het jaar 2000 tot zijn gast uit de negentiende eeuw. (Bellamy 178).
Het heeft er alle schijn van dat Van Eeden in het claimen van die eigengeaardheid
van de vrouw en het afwijzen van haar assimilatie aan de man in sterke mate op
Bellamy leunt.
Men zou kunnen zeggen dat hij Bellamy's opvatting gebruikt heeft ten dienste
van zijn eerder gelanceerde opvatting dat de gemoedsverandering in de sociale
evolutie primair was. En die gemoedsverandering nu was een typisch vrouwelijke
aangelegenheid.
In Over de toekomst (sept. 1890, gepubliceerd in De Nieuwe Gids VI, herdrukt in
Studies II) komt de sociale problematiek niet zozeer zijdelings als wel via een omweg
ter sprake. Het uitgangspunt is de voor de hand liggende prognose, dat, wanneer
de mens geacht wordt van de aap af te stammen, hij bij voortgaande ontwikkeling
tot engel zou moeten evolueren. Immers niets wijst
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erop dat we nu al aan het eindpunt van onze ontwikkeling zouden staan.
Deze ethische component - die het woord ‘engel’ toch lijkt te impliceren - leidt
Van Eeden af uit de volgende overweging. Het dier bekommert zich slechts om
zichzelf en de zijnen, in zijn zorg voor voedsel, de mens gaat hierin al veel verder
en, zonder dat het verstand hem daartoe aanzet, strekt zijn zorg zich uit tot degenen
die ver na hem komen. Zo ziet Van Eeden een ontwikkeling via eigenliefde, directe
naastenliefde, vaderlandsliefde tot steeds algemener wordende liefde voor de
mensheid in het algemeen. Aangezien hier egoïsme noch Rede in het geding kunnen
zijn, moet de drijfveer dus elders gevonden worden. Volgt een verhandeling over
God, godsdienst, moraal, Rede, over het primaat van geloven ten opzichte van
kennen en de conclusie dat Geloof en Rede nauw met elkaar samenhangen. ‘Naar
ervaring blijft weten altijd een reflectief, relatief gelooven.’ Op de constatering dat
de bewustwording van het geloofde zich uitbreidt, berust dan ook ‘de bewering dat
onverschilligheid tegenover hetgeen in verre toekomst zal gebeuren een bewijs is
van inferioriteit.’
De toekomst ziet Van Eeden als een toestand waarin de primaire zorg voor
leeftocht is vervangen - via zorg voor de kwaliteit van het bestaan van het nageslacht
- door aanhoudende vrede en welvaart.
Het wereldje dat Bellamy schilderde, vindt hij nu nog maar weinig amusant. Daar
wordt veel gemusiceerd, er vindt één boot-wedstrijd plaats en men schrijft veel
liefdesromans. Het lijkt hem maar een saai leventje.
Een duidelijk alternatief voor de toekomstdroom van Bellamy blijkt hij echter niet te
hebben en de verhoogde seksuele activiteiten die Bellamy gepland had, ziet hij of
over het hoofd of acht hij ontoereikend voor een blijvende zinvolle vrijetijdsbesteding.
Toch verschilt Van Eedens toekomstbeeld niet essentieel van dat van Bellamy
waar het steeds voorspellingen betreft vanuit het door hen gekende vertrekpunt.
Geen van beiden voorzagen bij alle toenemende ‘vertedering des harten’ dat er tot nu toe gerekend - nog twee wereldoorlogen moesten volgen, dat energie en
milieu ónze problemen zouden gaan worden, dat de kloof met de derde wereld
eerder groter dan kleiner zou gaan worden en dat de vrije tijd behalve met seks
verdaan zou gaan worden met sportverdwa-
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zing, treurbuis en Hoger Onderwijs voor Velen.
Men leze deze peroratie niet als een aanklacht tegen Bellamy of Van Eeden; als
stuurman aan de wal doe ik niet anders dan tekortkomingen signaleren die aan de
meeste, zo niet alle toekomstvoorspellingen kleven. De verwachtingen die ooit
worden ingelost zijn meegenomen, de andere worden amusant en vertederend.
De open brief Aan den keizer aller Russen (februari 1890) ga ik stilzwijgend voorbij,
aangezien deze alle uitgesproken menslievendheid ten spijt geen nieuwe
gezichtspunten biedt ten aanzien van de sociale problematiek, of het zou de
erkenning moeten zijn dat alle onrecht en alle misstanden in Nederland vervagen
in vergelijking met hetgeen zich in Rusland en vooral Siberië afspeelt. Inderdaad
werken zulke wisselingen van perspectief relativerend en ontnuchterend op
wereldhervormers, al reikt dat besef niet zover dat het het komische doet inzien van
zo'n brief à la ‘Wij waarschuwen China nog één keer!’. Enfin, de Czaar was nu een
gewaarschuwd man!
In Over humaniteit (februari 1890) hamert Van Eeden opnieuw op het oude
aambeeld, ditmaal uitgedaagd tot inmenging in een discussie over Socialisme en
Kunst tussen Lodewijk van Deyssel en Frank van der Goes: laatstgenoemde erkent
de ethische grond niet van zijn socialistisch streven. Van Eeden van zijn kant is
bereid de propaganda van zowel de poëet als van de betoger te accepteren ieder
binnen de eigen grenzen, maar niet die van de betoger die de poëzie binnensmokkelt,
die zich het percentage poëzie in zijn betoog niet bewust wil maken.
‘(...) ik heb reeds vroeger gezegd dat ik noch de naastenliefde, noch het
rechtsgevoel, noch de zorg voor onze nakomelingen op deze wijze [nl.
teruggebracht tot de zucht tot zelfbehoud. B.L.] verklaarbaar acht. En dat
ik een diepe minachting voel voor de platheid van het eenige door deze
denkers gegeven ideaal: materiëele welvaart voor alle menschen.’
Dit citaat is onthullend voor een verschuiving van het aandachtsgebied van Van
Eeden: de kwestie van de gevoelsoorsprong van het socialisme - tegenover de
pretenties van de Rede - maakt geleidelijk aan plaats voor een bestrijding van het
platte materia-

Frederik van Eeden e. a., Walden in droom en daad

33
lisme. Erg ver lagen die zaken bij Van Eeden trouwens niet uit elkaar. Zijn gedachten
over evolutie gingen nooit de kant op van onontkoombare, noodwendige
ontwikkelingen binnen maatschappelijke verhoudingen, maar betroffen juist
gevoelsmatige ontwikkeling van de mensheid. Bestrijding van onderdrukking ging
niet via verschuiving binnen machtsverhoudingen maar via het rechtsgevoel.
Het opstel Over de toekomst vormde de aanloop tot wat nu met zoveel woorden zal
worden geclaimd: de mystieke oorsprong van het humaniteitsgevoel.
In het nu volgende gaat Van Eeden onderscheiden tussen het voor de mens
onbekende (=het nog niet bekende, maar in principe kenbare) en het onkenbare
(=wat de mens niet is gegeven te kennen). Zo zijn bijvoorbeeld rechtsgevoel en
gemeenschapsgevoel niet tot hun oorsprong te herleiden door de wetenschap.
Onnodig te zeggen dat Van Eedens onderscheiding berust op de aanname dat
de wetenschap daartoe nooit in staat zal blijken, nooit in staat kan zijn. Hij stelt dan
ook:
‘Zoo iemand het ons zeggen zal, is het niet de geleerde maar de poëet.
Want het is een geheim van onze ziel, niet van de objectieve
verschijnselen. (...) Het zijn dan ook wel degelijk poëten geweest die het
eerst hebben gezegd: “dat is onrecht!”’
Via deze salto belandt hij bij de pennestrijd tussen Van Deyssel en Van der Goes
over de vraag of de kunstenaar socialist kan zijn, en met zijn uitroep heeft Van
Eeden die strijd eigenlijk al beslecht. Maar Van Eeden begrijpt Van Deyssel wel en
hij verklaart diens opvatting over de onverenigbaarheid van beiden als volgt.
Vanuit de afschuw van banaliteit die iedere artiest eigen is, heeft deze zich
afgewend van de massa, en zijn begrippen als ideaal en humaniteit voor hem
onbruikbaar geworden. Aangezien hij toch mooi moet vinden - daar is hij nu eenmaal
artiest voor - beperkt hij zich tot zichzelf: het niet-banale, het excessieve, het uiterst
verfijnde van het eigen ik. Maar het is een illusie te menen dat hij daarom zonder
mensenliefde is. Het zich uiten, schilderen of schrijven geschiedt altijd terwille van
iemand, ja ook als de kunstenaar zich een abstracte, een in de fantasie
geprojecteerde ‘lezer’ voorstelt, dan blijft zijn creatie nog altijd een daad van
mensenliefde. Dat sentiment is noodwendig aanwezig in elke artiest, en degene
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die zich dat ontveinst, is alleen maar een artiest die niet goed heeft nagedacht.
Maar die ik-gerichtheid van de artiest mag dan begrijpelijk zijn, daarmee is zijn
nog niet vergeeflijk. Zij is ‘meen ik, in den allerhoogsten zin, niet eeuwig goed, niet
eeuwig waar en recht’. Deze moeilijkheid lost van Eeden als volgt op. Hij stelt dat
het hoogst bereikbare is het bewaren en koesteren van die humaniteit in weerwil
van het besef dat de mensheid die eigenlijk zo weinig verdient. Wat de artiest moet
bereiken is door De Goncourt omschreven als: La victoire de dégouts. ‘Het
overwinnen van den afkeer mag niet zijn een dooden, een vernietigen van den
afkeer’. Aldus redeneert Van Eeden naar zijn slotsom toe, de wens: ‘Dat ik nimmer
mag verzwakken in mijn actieve liefde, en nimmer in mijn afschuw’.
Hierboven onderbrak ik Van Eeden enige malen teneinde de soms kleine maar
belangrijke consequenties hebbende verschuivingen in zijn optiek te signaleren.
Het voorlopig - althans voor de komende jaren geldende - eindpunt bereiken we nu
met de slotalinea, die ik in haar geheel citeer.
‘Zoo zal de vraag: wat eerder kwam, het sentiment of de overweging,
sommigen onbelangrijk geschenen hebben. Zij was alleen niet goed
gesteld, want er komt niet eerst het één en dan het ander. Het proces is
gecompliceerd en sprekende over de toekomst heb ik getracht het iets
juister te beschrijven. Maar wat ik bij 't stellen dier vraag wilde weten,
raakt het allerbelangrijkste wat naar mijn overtuiging in een
menschenhoofd kan omgaan: den mystieken oorsprong zijner humaniteit,
en de tegelijk intuitieve en logische noodzakelijkheid zijner
menschenliefde’.
Door steeds Van Eedens artikelen te resumeren, maak ik misschien wel duidelijk
hoe zich zijn opvattingen ontwikkelden, maar ontneem ik enigszins het zicht op wat
zich om hem heen afspeelt. Wij zagen al dat zijn artikelen soms reacties bevatten
op wat door anderen is geschreven, soms wordt hij zijdelings, soms ook rechtstreeks
in polemieken betrokken.
Zo mengde zich bijvoorbeeld Kloos in de strijd tussen Van Deyssel, Van der Goes
en Van Eeden, waarop de laatste weer reageerde in een stuk over ‘Nieuw Engelsch
proza’ (De Nieuwe Gids
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VI) door tegenover Kloos vol te houden dat het ethische hem boven het esthetische
gaat, of beter: het ethisch-esthetische boven 't puur esthetische.
De constructie is eigenlijk heel simpel: de socialist is per definitie artiest, de artiest
op zijn beurt is ‘humanist’ of hij nu wil of niet. Met deze polemiek over de verhouding
tussen kunst en socialisme tussen Van Deyssel, Van der Goes, Kloos en Van Eeden
rond 1891 was de kwestie zelf ook voor hen geenszins uit de wereld. Andere zaken
trokken tijdelijk meer hun aandacht, waarbij voortwoekerende onderlinge strijd tussen
de redacteuren in 1893 tot de definitieve breuk in De Nieuwe Gids leidde. Verwey
en Van Deyssel stichtten een nieuw orgaan, het Tweemaandelijksch Tijdschrift in
1894 en anderen vonden vanaf 1895 onderdak bij De Kroniek van P.L. Tak.
Op verzoek van Tak nu maakte de bekende schilder-etser-tekenaar Marius Bauer
in 1896 een reis naar Moskou om daar de kroning van de nieuwe Czaar al schrijvend
en tekenend voor de lezers van De Kroniek te verslaan.
Zijn brieven vormden de aanleiding tot een felle polemiek tussen Tak, Diepenbrock,
Van Eeden, Bierens de Haan en vele anderen. Bauer had enthousiast bericht over
de volksaanbidding die de Czaar ten deel was gevallen. Tak - die moeilijkheden
voorzag - had een relativerend commentaar geschreven en Diepenbrock had het
platte materialisme bestreden en de pracht en praal in het overigens zo armoedige
en geknechte Rusland verdedigd. Niet dat hij vóór honger en armoe was, maar de
schoonheid, het hogere, het goddelijke vormde toch een categorie apart, iets wat
je in ere moest houden. Van Eedens inmenging in deze affaire viel erg ongelukkig.
In zijn dagboek (8, 12, 16, 22 en 30 juni), zijn brieven aan zijn vriendin Betsy van
Hoogstraten (=‘Ellen’) van 11 en 26 juni is zijn onvrede met de hele polemiek en is
ook zijn verwachting van moeilijkheden op de voet te volgen.
De reacties op zijn inmenging vormen eigenlijk al een voorafschaduwing van
hetgeen hem later, tijdens en na Walden zal overkomen: hij wordt steeds zowel
door de hond als door de kat gebeten. Anders gezegd: Van Eeden zelf wil noch de
socialisten, noch de esteten onverkort en blindelings aanvaarden, terwijl Van Eedens
‘derde weg’ hem door niemand in dank wordt afgenomen. Zuiverder dan misschien
in een verhitte polemiek met al zijn zijpaden mogelijk is, heeft Van Eeden zijn ideeën
weergegeven in
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het opstel Artiest en socialist (1897, Studies III) dat een omwerking is van zijn
Kroniek-bijdrage van 15 juni 1896. Aan de polemiek zelf ga ik dus voorbij, na
gewezen te hebben op de uitgave in 1964 van Bauers Brieven en schetsen door
de W.B.-vereniging en ingeleid door G.H. 's-Gravesande waarin de gehele polemiek
is opgenomen.
Nu de kruitdampen van de verhitte Kroniek-discussie wat zijn opgetrokken, tracht
Van Eeden in dit opstel de tegenstelling tussen artiest en socialist op te heffen. Hij
acht het geen verloren tijd zich als artiest niet uitsluitend bezig te houden met wat
‘mooier en zuiverder uiting lijkt’ in plaats van met het ‘minder zuivere betogen’,
integendeel, dergelijke scheidingen zijn nu juist uit den boze. Niet één deel der
maatschappij moet zich met besturen en een ander met het opvolgen van bevelen
bezig houden. Tegenover elkaar stelt Van Eeden nu twee typen
maatschappij-inrichting: ‘type A, waarbij de kennis van het geheel, het overzicht,
alleen bestaat bij een leidend centrum van enkelen of van één’, waarbij als voorbeeld
dient de structuur van de Katholieke kerk, en ‘type B, waarbij elk lid der organisatie
ook in deze kennis of dit overzicht deelt’. Het B-type nu acht hij onbetwistbaar de
hoogste organisatievorm van de twee, doordat het onderling verband veel inniger
en vaster is. De ontwikkeling van de mensheid laat een verschuiven van A naar B
zien, weliswaar soms met een plotseling terugvallen in A, maar zulke terugval blijkt
steeds weer van tijdelijke aard te zijn. Van Eeden toont dat aan met een stroom
parallellen. Mochten die historische voorbeelden de lezer niet overtuigen, dan heeft
hij nog het argument in petto dat de ontwikkeling van de mensheid er nu eenmaal
een is zonder voorbeeld, (waarmee hij niet lijkt te beseffen dat die laatste voorstelling
zijn eerder aangewezen parallellen juist weer ontkracht! B.L.)
Maar juist omdat de ontwikkeling voortschrijdt van A naar B, van het lagere naar
het hogere dus, is het noodzakelijk dat de delen van het geheel voeling houden met
elkaar: geen coterie-vorming van allerlei groeperingen, maar onderlinge
verstandhouding is dus geboden. Deze ontwikkeling gaat in tegen het vormen van
specialismen, tegen een onderscheid in denk- en doe-mensen, maar is er bij gebaat
dat ieder mens een zo volledig mogelijk exemplaar van de soort is. De ideale situatie
bestaat uit een evenwichtstoestand waarin door die bereikte gelijkheid de delen niet
langer afhankelijk
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Een dergelijke autarchie vormt dan ook de meest volstrekte tegenstelling met de
kapitalistische arbeidsverdeling: doel is de oprechte anarchie, waarin slechts plaats
is voor een onpersoonlijk en goddelijk gezag.
Dat in het verre verschiet liggende ideaal van eenheid kan alleen gedacht worden
als van religieuze oorsprong.
Hier zien we Van Eeden het oude thema weer opnemen: de sociale hervormers
(h)erkennen de religieuze oorsprong van hun denken en doen niet.
Alle tot mislukken gedoemde pogingen van materialistisch denkende hervormers
om consequentie te brengen in hun beschouwen en hun bedrijvigheid doen dan
ook komisch aan. In woorden loochenen zij steeds, waarnaar zij in feite handelen.
De Nederlandse tegenstelling, die zich manifesteerde in de Kroniek-discussie is
echter niet nodig: als bewijs kan immers de Engelse situatie dienen, waar de
tegenstellingen zijn opgeheven in de persoon van William Morris, de hoofdfiguur
van een groep van artistieke socialisten. Wij kennen evenwel de groep van actie
en de groep van contemplatie.
En toch is die tegenstelling niet nodig tussen de socialist die het zuiver leven
beoogt en de artiest die de zuivere spiegeling nastreeft. Voor beiden ligt hier een
taak: de socialist mag niet in plat materialisme vervallen, maar dient zich van zijn
schone roeping bewust te zijn - op het schone waarvan de artiest hem moet wijzen
-, de artiest dient te beseffen dat het lelijke, het materialistische, het nivellerende
maar van voorbijgaande aard is. Hij moet de wijzere zijn, die het overzicht over de
hele ontwikkeling heeft. Van Eeden ziet voor zich de tendens naar Recht en
Schoonheid, met op die weg geen andere beletselen dan misverstand en slechte
verstandhouding.
Dan plaatst hij naast elkaar Kant, Darwin en Marx. Ziet van alle drie de grootheid
en onschatbare waarde, maar... waar Kant en Darwin hun theorieën ontvouwden
zonder haat en nijd, maar nobel en beheerst, daar heeft Marx zich te zeer laten
gaan. Maar ernstiger is een ander tekort bij Marx: de onafgebroken contradictie
tussen zijn theorie en zijn werk. Kortom, Marx heeft niet ingezien dat het hekelen
van machthebbers en uitbuiters vergezeld moet gaan van een reden waarom men
niet zou dienen uit te buiten. ‘Hij ageert krachtig en dóórslaand - maar uit motieven
die hij niet alleen verzuimt te noemen, maar zelfs formeel negeert’.
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Zoals gezegd, nieuw is deze uitkomst bij Van Eeden niet.
Mijnerzijds voeg ik aan zijn betoog slechts de opmerking toe dat door Van Eedens
gehele opstel een kromme lijn loopt. Enerzijds wil hij aldoor de tegenstelling tussen
specialismen, verdeling tussen arbeid enerzijds en denken, besturen, leiden
anderzijds opgeheven zien, anderzijds maakt hij, naar het hem uitkomt juist van die
tegenstelling gebruik, bijvoorbeeld waar artiest en socialist ieder een eigen taak
krijgen toebedeeld.
Inmiddels is, voordat de herziene versie van het Kroniek-artikel het licht ziet, al een
andere en omvangrijke studie van zijn hand verschenen in De Gids (februari 1897)
nl. Werk en brood.
Met dit artikel slaat Van Eeden een nieuwe weg in: niet alleen wijst hij de
maatschappelijke kwalen aan, hij komt ook met concrete oplossingen. Het zullen
juist die oplossingen zijn die een ware vloedgolf van reacties gaan veroorzaken,
zoals bij Van Eeden gebruikelijk steeds uit alle kampen. Over één ding heeft hij
nooit te klagen gehad: gebrek aan respons!
Velen, en zeker niet de minsten, zijn van mening dat het socialisme als remedie
tegen het heersende onrecht heeft afgedaan. De socialisten tonen zich grof en
onbeheerst, men ziet hun proefnemingen mislukken door naijver en kleingeestigheid
en diegenen onder hen die de wettelijke weg willen blijven bewandelen, vorderen
te traag. En het gaat immers om onrecht nú. Wij leven immers allen in onrecht en
plegen allen diefstal, ook zonder dat wij willen of het ons bewust zijn. De aarde heeft
overvloed, wij produceren te veel en nutteloze zaken, maar de opbrengst van die
arbeid komt slechts enkelen ten goede, de meesten immers leven in armoede. En
voor wie al dat onrecht nog geen aanleiding genoeg vormt om krachtig naar
verandering te willen streven, heeft Van Eeden nog een egoïstisch argument in
petto, dat vrij vertaald luidt: hoe lang zal de regering de bezitters nog het ongestoorde
genot van hun bezit kunnen garanderen tegen de onafwendbaar komende opstand
der rechtelozen? Ligt ook hier niet een argument om naar een rechtvaardiger
verdeling te trachten? Zo blijkt dus ook de veiligheid - een woord dat vaak zal
terugkeren in dit opstel - te berusten op de produktie en verdeling van de allereerste
levensbehoeften.
Welnu, het is zaak van de regering voor die zedelijke en redelijke verdeling en
verhouding van werk en brood, van produktie en opbrengst te zorgen.
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De systemen van Saint-Simon, Louis Blanc en anderen faalden, aldus Van Eeden,
door het niet voldoende in acht nemen van het elementaire beginsel:
‘dat elk mensch vrijheid moet gegeven worden om de eenvoudigste zaken
tot eigen levens-onderhoud zelf te produceeren’.
en even verder stelt hij:
‘Het is dus de dringende, duidelijke en onontkoombare plicht der regeering
te zorgen dat wie werk zoekt het land kan bebouwen.
Hiermede doet zij niets meer dan waken voor de persoonlijke vrijheid en
voor de veiligheid van het rijk’.
Dan komt Van Eeden met zijn praktische plan voor Rijkshoeven, waar ieder die
werken wil zijn brood kan verdienen. Een kwestie van wat goede wil en geldelijke
offers in het begin. Ze moeten niets hebben van weldadigheid of lijken op een
kolonie. Uitgangspunt vormen de landbouwscholen of de landbouw-proefstations.
Ze breiden zich allengs uit en men streve daarbij naar het doel alle arbeiders en
beambten te voeden en te onderhouden met wat door de hoeven zelf wordt
geproduceerd. Op de voorgrond moet staan: de Rijkshoeven kunnen niet renderen
en mogen ook niet renderen. De hoofdprincipes der instellingen zijn:
1. dat er niets wordt geproduceerd dan wat tot gebruik kan dienen voor de
arbeiders en beambten,
2. dat er niets mag worden verkocht eer de voortbrengers zelf overvloed hebben
van het geproduceerde.
Zij moeten zich geheel aan de concurrentie onttrekken en slechts beogen brood te
geven voor werk. Het kunnen dus nooit winstgevende ondernemingen zijn, want
waren zij dat, dan had het particulier initiatief ze al eerder laten ontstaan. Daarom
rust hier een plicht op het Rijk, aangezien alleen een gemeenschap het zich kan
veroorloven het verlies te dragen van een onderneming zonder mededinging.
Weliswaar is er sprake van verlies aan geld maar daar staat winst aan welvaart
tegenover. De bewerking van de vruchtbare gronden - want het spreekt vanzelf dat
men voor dit doel geen arme gronden uitzoekt - dient te geschieden met behulp van
de meest moderne en meest arbeidbesparende hulpmiddelen. Want arbeid is een
kostbaar ding dat niet mag worden verspild. Dus evenmin werkverschaffing als het
stimuleren van consumptie onder voorwendsel ‘geld onder de mensen te brengen’.
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Ongetwijfeld zal men op den duur - haast zonder het te willen - vanzelf een
concurrentie-positie opbouwen en dat zal wel een groter toeloop naar de Rijkshoeven
tot gevolg hebben. Velen zullen ongeschikt zijn voor veldwerk; die zal men moeten
onderrichten en opvoeden. Alles zonder dwang, ook wat de huisvesting betreft; men
laat zich slechts leiden door noodzaak en behoeften. En het geld? Ach, voor een
nieuw geweer - een bijdrage tot een twijfelachtige weerbaarheid - hebben we toch
ook miljoenen over?!
Het hoofdbezwaar zal wel zijn dat de markt overvoerd, de prijzen gedrukt en de
particuliere landbouw bedreigd worden door een overmatige concurrentie; in feite
worden alleen onrechtmatige winzucht en bedrog benadeeld. Wat nu als het Rijk
de produkten op hoge prijzen houdt en er op de markt geen kopers zijn voor de
overvloed? Dan zijn er nog altijd het leger, gevangenen, de hospitalen, de armen
en de zieken die van de overvloed kunnen profiteren. En wat indien het Rijk wel
een markt zou vinden, zou het dan de boer, de eerlijke werker benadelen? Neen,
want die vrije boeren zijn een illusie. In feite zijn het ondergeschikten van
grootgrondbezitters. Niets zou hun beletten op de Rijkslanderijen te gaan werken,
wanneer daar overvloed was en loon naar werk eerlijk werd verstrekt. Bovendien
zou men daar kunnen leren hoe door vernuftige bewerking men kan toekomen van
wat eigen grond oplevert. Bij succes zou in de toekomst alleen de grootgrondbezitter
zijn inkomen zien achteruitgaan. Maar alleen daarom mag men de dringend nodige
maatregelen nog niet tegenhouden. En als de gehele onderneming geen succes
mocht hebben en zich niet mettertijd uitbreiden? Dan kunnen de voorzichtigen zich
troosten met het feit dat ze voor een klein beetje geld een krachtig wapen tegen
oproer in handen hebben, want men kan met alle recht de ontevredenen voorhouden
dat voor een ieder gelegenheid bestaat te werken, wie maar werken wil en kan! Wie
evenwel meer verlangt en met dit aanbod geen genoegen neemt, is dwaas en
verdient geen hulp.
Hoe dan ook, dat antwoord kan in alle gemoedsrust en met een zuiver geweten
gegeven worden, wat meer is dan in de huidige situatie met haar onrecht mogelijk
is.
Nu Van Eeden voor het eerst zo'n concreet en uitgewerkt voorstel lanceert, lijkt het
ogenblik aangebroken de relaties tussen zijn
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denken en dat van anderen op dit gebied aan te wijzen.
Over Thoreau, de geestelijke vader van Walden, later meer; hij is nog niet aan
de orde. Sinds 1895 staat hij in Van Eedens boekenkast, maar pas in 1898 zijn er
tekenen dat hij het boek ook leest.
Wat John Ruskin aangaat, ligt de zaak nogal gecompliceerd, omdat Van Eeden
hem zowel aanvaardt als afwijst; en wat Lassalle betreft, wiens opvattingen die van
Van Eeden nog het meest nabijkomen, lijkt de beïnvloeding niet goed aantoonbaar.
John Ruskin, die leefde van 1818 tot 1900 en hoogleraar in de kunstgeschiedenis
was aan de universiteit van Oxford, schreef tussen 1871 en 1884 een serie brieven,
die hij onder de naam Fors Clavigera in 1896 aan de Engelse werklieden opdroeg.
Het boek werd in 1901 in het Nederlands vertaald en met een voorrede van Van
Eeden bij G.A. Evers in Groningen uitgegeven. Een exemplaar uit het bezit van Van
Eeden - berustend in het Amsterdamse Van Eeden-Museum - bevat onderstrepingen
bij de volgende passus:
‘Het gebruik van machines in den landbouw ontneemt aan een zeker
aantal menschen gezonde bezigheid, die dan òf niets òf kwaad moeten
doen. Het gebruik van machines in de kunst vernielt het nationale intellect,
en maakt ten slotte alle weelde onmogelijk. Alle machinerieën, die in het
gewone leven noodig zijn om den arbeid van menschen en dieren aan
te vullen, kunnen door wind of water gedreven worden; terwijl het gebruik
van stoom of eenige andere warmtekracht alleen te rechtvaardigen is in
gevallen van uitersten of bijzonderen nood, als voor spoed op de
voornaamste communicatielijnen, of om water uit groote diepten naar
boven te brengen, of ander dergelijk werk dat de menschelijke kracht te
boven gaat’.
We hebben al gezien hoezeer Van Eeden op dit punt een andere mening was
toegedaan. Ook Ruskin leest hij, althans volgens het Dagboek pas in 1898, en dan
blijkt, net als in de Voorrede van 1901, Van Eeden meer op te hebben met de morele
dan met de economische zijde van Ruskin.
Op 19 juli 1898 noteert hij: ‘Ruskin is voor mij wat enkele vriendinnen voor hem
waren: a great comfort’, en alsof het om Boethius of Marcus Aurelius ging schrijft
hij op 1 september van hetzelfde jaar: ‘Het lezen van Ruskin doet mij steeds goed,
geeft kracht en troost’.
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De voorrede getuigt zowel van bewondering als van reserve. Bewondering voor
Ruskins snijdende en bittere, maar steeds edele ironie, voor het plan van zijn overigens mislukte - St. George's Company. vanwege de ‘groote waarde als moreel
document, als standaard van hooge zedelijkheid!’, en wat de praktische kant aangaat,
voor het standpunt ‘dat van de gemaakte winsten geen persoonlijke uitkeeringen
zullen geschieden’.
Reserve echter voor het royalisme, voor het ietwat weelderige en weinig sobere,
dat hij met Ruskins kunstenaarsnatuur in verband brengt, en vooral ten opzichte
van diens onvermogen ‘de poëzie der machine’ te onderkennen. Eveneens wijst hij
Ruskin af waar deze grotere aandacht heeft voor onderwijs en kunst dan voor de
simpele bestaansvraag. Hierin ziet Van Eeden soortgelijke onvolkomenheid als bij
Fouriers Phalanstères en Owens New Harmonies.
Wie Ruskins Fors Clavigera leest - Van Eeden zou het onvertaald gekend kunnen
hebben - zal echter ook een aantal treffende overeenkomsten kunnen vinden.
Ook Ruskin schrijft vanuit verontwaardiging over de waargenomen wantoestanden
in het England van zijn dagen. Ook hij onderscheidt twee volstrekt tegenovergestelde
vormen van arbeid: die door kapitaal ondersteund is en niets voortbrengt, en die
niet door kapitaal ondersteund is en alle dingen voortbrengt. ‘De eerste voorwaarde
van opvoeding is aan gezonden en nuttigen arbeid gezet te worden. En het is er
ook bijna de laatste voorwaarde van; gij hebt heel weinig méér nodig;’ (Ruskin, 24)
en: ‘Men dient pas voedsel, kleeding, onderdak, en brandstof te ontvangen, als men
een nuttige prestatie heeft geleverd’.
Met deze opvattingen staat uiteraard ook Ruskins haat tegen de rijken en de
grootgrondbezitters in verband: zij ontvangen immers rente en pacht zonder daar
een enkele prestatie tegenover te stellen.
Ruskins machine-haat staat - ik signaleerde dat al - diametraal tegenover Van
Eedens waardering. Van Eeden ziet de machine als een vaak misbruikt, maar in
wezen nuttig ding, Ruskin als iets dat werkeloosheid, overproduktie, luie mensen
en water-, lucht- en bodem-verontreiniging zal gaan veroorzaken.
Het diefstal-begrip van Van Eeden komt in dezelfde gedaante en uitleg - hij zal
er in Coöperatieve rijkshoeven, het vervolg op Werk en brood, nog eens op
terugkomen - ook bij Ruskin voor,
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maar origineel was dat idee sinds Proudhon natuurlijk allerminst. Kalff, die de reacties
op Werk en brood bespreekt, constateert:
Vreemd genoeg noemde noch Van Eeden (die zijn Quack toch ingezien
had?) noch de kritiek Lassalle (Reden u. Schriften, Berl. 1893), wiens
ijdele hulp-uit-de-hoogte en nog ijdeler strevennaar-de-hoogte Van Eeden
'n halve eeuuw te laat, en met heel wat minder kennis en temperament,
nabootst. Overigens wendde Lassalle zich metéén tot de arbeiders, hen
toeroepend: ‘Diese Staatshülfe, sie ist kein Gegensatz zur Selbsthülfe.
Sie gewährt Euch im Gegentheil nur die Möglichkeit der Selbsthülfe. Sie
gewährt Euch erst die Möglichkeit, Euere Lage durch Selbsthülfe zu
verbessern, durch eure eigenen Unternehmungen Euch selbst zu helfen,
die Früchte Eurer Arbeitskraft für Euch selbst zu ernten!’ (Kalff, p. 180)
Mij is niet recht duidelijk of Van Eeden het werk van Lassalle op dat moment al
kende; in ieder geval noemt hij Lassalle later zoals bijvoorbeeld in Studies IV, p.
271 vlg. De veiling-catalogus van de bibliotheek van Van Eeden (1934) vermeldt
geen exemplaar van Lassalle's Reden und Schriften en van Quacks standaardwerk
De socialisten alleen de in 1899-1900 verschenen goedkope en bijgewerkte herdruk
in zes delen, waarschijnlijk het exemplaar dat hij, volgens het Dagboek las gedurende
de maanden december 1900 en januari 1901. Echter ook deel IV van de eerste
versie - het deel waarin Lassalle behandeld werd - verscheen pas in 1897; wat Kalffs
verwijtende vraag weerlegt. Van Eeden stuurde zijn stuk op 20 december 1896 naar
De Gids. En in het register op de vier delen van het Dagboek komt de naam Lassalle
nergens voor.
De sneerende toon van Kalffs opmerking - bij hem helaas niet ongewoon - laat
ik graag voor zijn rekening, al moet ik toegeven dat zijn constatering verder juist is.
Inderdaad vertoont het plan van Van Eeden treffende overeenkomsten met
gedachten van Lassalle. De moeilijkheid daarbij is veeleer dat zoveel constateringen
in de negentiende eeuw, en vooral in de tweede helft daarvan, over de verhouding
tussen kapitaal en arbeid en over sociaal onrecht zozeer gemeengoed gaan worden,
dat de aartsvaders van zulke gedachten niet goed meer zijn aan te wijzen.
Lassalle (1825-1864) ontwikkelde gedachten over kapitaal en arbeid die
overeenkomen met die van Van Eeden, viel de kapitaals-
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rente aan - waar bijv. Schultze Delitsch haar nog verdedigde - en wilde juist niet het
eigendom opheffen - in tegenstelling tot Schultze Delitsch - maar het aan de arbeider
teruggeven (Quack IV, 377). Maar het sterkst is de verwantschap wel tussen
Lassalles ‘Productieve Associaties’ (Quack, IV, p. 372-379) en Van Eedens
Rijkshoeven, en dat ook de toenmalige kritiek op Van Eeden aan die in het oog
springende verwantschap geheel voorbijging, blijft opmerkelijk.
Inmiddels barst de storm boven Van Eeden los. (Een samenvatting van die
pennenstrijd geeft Ted Telleman, zie bibliografie).
Prof. Mr. N.G. Pierson in De Economist, Prof. Mr. M.W.F. Treub in het Sociaal
Weekblad, waarin later ook C.J.H. van den Broek, P.L. Tak in De Kroniek, F. van
der Goes in Tweemaandelijksch Tijdschrift, plus een aantal meest anonymi in Recht
voor Allen, De Amsterdamsche Courant en Vaderland zijn althans degenen die Van
Eeden van repliek gaat dienen in het al genoemde vervolg, getiteld Coöperatieve
rijkshoeven dat in De Gids van augustus 1897 verschijnt. Hierin groepeert Van
Eeden de argumenten van zijn bestrijders in drie afdelingen (na de kwalificerende
of gevoelsargumenten als niet ter zake terzijde te hebben geschoven):
zielkundig-wijsgerige, economisch-theoretische en practische argumenten, geeft
summier de bezwaren weer en weerlegt ze daarna een voor een.
De argumenten en alle weerleggingen beslaan bij elkaar zo'n half boek, aldus De
Vrankrijker (p. 52). Van Eeden houdt zich goed, maar blijkt tot niet meer dan een
zwak tegenbetoog in staat. Zo viel er ook weinig in te brengen tegen Piersons
nuchtere constatering dat kapitaalsverplaatsing nooit een middel kan zijn tegen
werkloosheid, en dat wie op het terrein van de economie bezig is, enige kennis dient
te bezitten van zijn vak, zoals die van een arts verwacht mag worden op het gebied
van de physiologie. En Treub merkte op dat het blijkbaar van tijd tot tijd nodig bleek
dat iemand uit de gegoede kringen zijn hart eens luchtte en medelijden toonde met
de arme zwoegers. Dat was dan hiermee gebeurd.
De bezwaren van Kalff lopen hiermee wel enigszins parallel.
Wel geeft hij toe dat tussen februari en augustus de sociale denkbeelden van
Van Eeden aan consequentie gewonnen hebben en dat Van Eeden gevat redeneert,
maar niet erg raak. (Kalff, p. 180). De heren mochten het dan oneens zijn over de
remedie, ze moesten
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toch maar toegeven dat de patiënt ernstig ziek was. Van der Goes merkt als steeds
op dat de plannen van Van Eeden niets socialistisch hebben: ‘Dit is hoogstens de
vlucht uit de booze wereld van den kloosterling, geen revolutie van een ekonomisch
politiek systeem’. (Kalff, p. 181).
Van Eeden ziet aldoor een taak weggelegd voor de regering, maar waar die
regering uit bestaat, hoe die tot stand komt en welke wetten zij maakt, blijft
onbesproken. In Werk en brood heeft hij als een tweede Socrates al gepleit voor
orde en wet, voor gehoorzaamheid aan wetten, ook al vindt de burger die
onrechtvaardig. Gehoorzaamheid aan de orde als het ‘hoogste bezit eener
samenleving’ staat voor Van Eeden als een onwrikbaar ideaal vast. Van Eeden blijkt
slechts begrepen te hebben dat zijn omwenteling door een beroep op de redelijkheid
en de zedelijkheid van de bezittende en regerende klasse vermengd moest worden
met het argument van haar veiligheid.
Slechts Tak heeft oog gehad voor het feit dat Nederland reeds toen te dicht bevolkt
was om een zo sterk agrarisch gericht plan te doen slagen en dat natuurprodukten
alleen niet ontoereikend zijn om in de behoeften van de bevolking te voorzien. Van
Eeden houdt eenvoudigweg vol dat ons land vruchtbaar genoeg is en verder dat
waar vlas en wol geproduceerd worden, vanzelf ook spinnerijen en weverijen nodig
zullen zijn.
Domela Nieuwenhuis in Recht Voor Allen is nog het meest fundamenteel in zijn
kritiek als hij stelt dat Van Eeden een lapmiddel voorstelt, waar hij het internationale
concurrentiesysteem had dienen aan te tasten. Wie gaat er nu oorlog bestrijden
door de vechtenden een Rode Kruis-afdeling achterna te zenden!? Enige praktische
invloed heeft Van Eedens plan nimmer gehad. Wel is hij in de volgende maanden
in contact gekomen met enkele particuliere coöperaties (zie hierover Bedrijven in
eigen beheer, p. 56) en is hij Thoreau's Walden gaan lezen.
J.P. Thijsse schreef in 1936 in een exemplaar van de herdruk uit 1894 dat hij het
in 1895 aan Van Eeden leende, die het van enkele potloodstrepen voorzag. Zo
streepte Van Eeden deze passage aan:
‘Iemand die het kwaad tot op de wortel wil uitroeien staat wel voor duizend
bijlslagen. 't Kan best zijn, dat hij bijna al zijn geld en tijd aan de nood
besteedt, juist door zijn eigen manier van leven de ellende in stand helpt
houden die hij vergeefs probeert te verlichten’
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Voorlopig was Van Eeden uitgesproken, de regering zou niet helpen. De
geschiedenis van Walden begint.
Op woensdagavond 7 december 1898 - Walden is dan al enkele maanden, zij het
voorlopig nog op kleine schaal, in bedrijf - spreekt Frederik van Eeden voor de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Rotterdam onder de titel Waarvan leven
wij? De tekst van deze rede werd eerst als brochure apart uitgegeven en later
voorzien van enkele voetnoten opgenomen in Studies IV. Vooraf gaat een bijbelcitaat
uit psalm XV tegen de woeker gericht, waarna Van Eeden zijn toch naar Christelijke
beginselen levende toehoorders voorhoudt dat de bijbel nergens onderscheid maakt
tussen rente (die geoorloofd zou zijn) en woeker, die ongeoorloofde rente zou zijn.
Hij vuurt een serie vragen op zijn gehoor af, die hij vervolgens zelf beantwoordt
en de onprettige maar onweerlegbare conclusie ligt dan voor de hand: de
toehoorders, beleggers en coupon-knippers laten anderen voor zich werken en
betalen terug, ja, waarmee? Met artistieke en intellectuele diensten waar de arbeider
niet om gevraagd heeft. De tegenwerping dat de ondernemer dan toch maar het
kapitaal verschaft waarmee die arbeid betaald kan worden en waarmee hij risico
loopt, wordt door Van Eeden ontzenuwd. Trouwens, hoe komt hij aan dat kapitaal?
Voor ons, zegt Van Eeden, werken de niet-gegoeden, en voor dat werk krijgen
zij niets terug: door teveel werk zijn zij niet in staat te genieten van onze beschaving
en onze kunst en bovendien hebben zij, behalve voor òns onderhoud, ook nog te
zorgen voor hun eigen onderhoud. Aldus is Nederland een roofstaat, in nog een
andere zin dan waarin Multatuli dat bedoelde: we roven binnenslands maar via onze
beleggingingen elders ook buitenslands.
De bron van alle rijkdom is immers de grond, de aardbodem die in handen is van
de bezitter, en daarom gaat het verweer van de rijke ook niet op dat ook de ander
de kans heeft zich eveneens te verrijken zodra de grond verdeeld is. Alle geld
vertegenwoordigt grond: geld is een machtsbewijs, rechtgevende op grondbezit.
Dan schildert Van Eeden de armoede, de geestelijke afstomping die gevolg zijn
van deze onrechtvaardige toestand, maar ook hekelt hij het gebrek aan schoonheid
en vroomheid van onze dagen:
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‘Uw bouwkunst is een gruwel op de mooie aarde, uw huisraad, uw
stadsleven, uw kleeding, het is alles afzichtelijk. Het is saai, benauwd,
kleingeestig, zonder glans of zwier [...] Als gij vergelijken kondt met
vroeger, toen de menschheid nog jong was, met Egypte, met Athene,
met Florence, met Venetië, - dan zoudt ge huiveren van uw val.’
In schoonheid is de mens gestaag achteruitgegaan, hij merkt het echter niet op,
alleen zijn gezondheid baart hem zorgen.
Nu zou Van Eeden zijn rede al geslaagd achten als zijn publiek tot inzicht zou
komen, maar beter was het natuurlijk iets te ondernemen. De remedie is eigenlijk
nogal eenvoudig: niet meer woekeren, d.i. geen geld meer op rente lenen, de grond
vrij laten en nuttig werk verrichten. Van het geld produktiemiddelen maken: grond,
vee en werktuigen. Het land dient te behoren aan wie er op woont en werkt, in
gemeenschappelijk eigendom. En alleen de grond opdat niemand de ander kan
afpersen.
Ik stel mij niet voor als een betere, bekent Van Eeden aan het slot van zijn betoog,
maar ik weet mijn kwaad en wil eruit.
Verder is het leven op het land beslist gezonder dan dat in de stad. Van Eeden
weet op de voorhand al dat men zijn rede verdraaid zal weergeven. Zijn toegevoegde
voetnoten getuigen daar ook van. Hij weet dat men hem zal voorstellen als
communist, anarchist, socialist, ja, als dromer. Inderdaad heeft hij gedroomd als
zijn toehoorders, maar is ontwaakt.
Hij besluit met de woorden:
‘Maar dit weet ik zeker, dat het leven alleen dàn heerlijk is, als men moed
heeft. Den moed der rechtvaardigheid, den moed om trots alles en allen
zoo te leven als men weet, zoo diep en innig als een mensch het weten
kan, dat God het van ons wil’.
‘De goede en gegoede burgerij’, aldus Kalff, ‘verwachtte natuurlijk van den bekenden
specialist Van Eeden menige leerzame en nuttige wenk over hun digestie, of
hoogstens over hun ziel. Zij kregen echter de essence van 't artikel Werk en brood
te slikken, maar schijnen 't eerste oogenblik dit nog zoo weinig beseft te hebben,
dat volgens de NRC (die toch moeilijk socialistisch mag heeten) ‘toejuiching’ volgde,
en de president vaster gewoonte hoopte den spreker nog eens terug te zien - wat
hem later erg verweten werd. Het Nut heeft na dato Van Eeden's medewerking ook
nooit meer ingeroepen!’ (Kalff, pp. 185/6).
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Inderdaad moet ook Van Eeden beseft hebben dat de provocerende inhoud van
zijn rede gehuld in deze beschuldigende vorm het bedaagde Nuts-publiek niet
onberoerd zou laten, zij het dan dat het ietwat secundair reageerde. Het lijkt mij
nauwelijks geloofwaardig dat Van Eeden verwacht kan hebben dat zijn toehoorders
metterdaad de handen uit de mouwen en aan de ploeg zouden slaan teneinde hun
rattenvanger te volgen. Het kan haast niet anders of vooral opschudding moet zijn
doel geweest zijn.
In de pers volgen weer scherpe veroordelingen naast meer gematigde reacties,
als die van Charles van Deventer die de nadruk legt op Van Eedens egoïsme. Zijn
schuldgevoel zit him immers dwars en daarvan wil hij zich ontdoen.
Twee dagen later treedt Van Eeden opnieuw voor het voetlicht; ditmaal spreekt hij
voor de Bond van Nederlandsche Onderwijzers in de Vrije Gemeente te Amsterdam,
onder de titel Recht of macht. De tekst werd eerst in het Tweemaandelijksch
Tijdschrift en later in Studies IV opgenomen.
Voor ieder die om zich heen ziet is het duidelijk dat de grote vraag van deze tijd
is, hoe de samenleving zich zal ontwikkelen. Vanuit die vraag werkt Van Eeden toe
naar de verhouding tussen het stoffelijke en het geestelijke, waarna hij de primaire
eis stelt, dat de mens zich allereerst moet bekommeren om de vraag of ‘hij zuiver
en rechtvaardig stoffelijk leeft’. Vervolgens schetst hij zijn eigen ontwikkelingsgang
en zijn pogen tot een beter maatschappelijk leven te komen.
De menselijke maatschappij nu is te beschouwen als een levend organisme: er
is samenhang en wisselwerking tussen het geheel en de samenstellende delen.
Alle levende wezens, aldus Van Eeden, ontwikkelen zich volgens een norm, in de
richting namelijk van hun hoogste bloei. De zojuist genoemde wisselwerking houdt
in dat de omgeving de mens belemmert de norm te bereiken. Hoe gaat dat in zijn
werk?
In het organisch leven kan men twee principen onderscheiden uit wier strijd en
botsing alle ons bekende levensvormen zijn ontstaan:
1. het levensprincipe, het scheppend element dat doet groeien en voortplanten,
voortkomend uit een ondoorgrondelijke, niet waarneembare bron. Dit principe
draagt verborgen vermogens in zich.
2. de uitwendige natuurkracht, de omgeving, het milieu.
Marx heeft, volgens Van Eeden, teveel de nadruk op die tweede
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kracht gelegd en daarmee het eerste principe verwaarloosd. Dit strijdpunt lag ook
ten grondslag aan de discussie tussen hemzelf en Van der Goes, zo'n tien jaar
geleden. Van Eeden wijst dan ook de klassenstrijd af; het zou daar immers alleen
gaan om een machtsverschuiving. Zelf ziet hij veeleer een strijd tussen twee partijen,
die van de macht, die het om geld en macht te doen is, en die van het recht, de
partij die niet wil leven ten koste van de naaste. Derhalve geen indeling naar positie
maar naar gezindheid.
Dat het sociale leven in zekere zin afhankelijk is van de wijze waarop wij in onze
levensbehoeften voorzien, leidt volgens Van Eeden tot de consequentie dat wij
moeten beginnen verandering aan te brengen in onze voortbrengingswijze en dat
dan de rest vanzelf volgt. Dat is misschien niet gemakkelijk om als individu te doen,
maar daarin is Thoreau ons voorgegaan.
Expliciet neemt Van Eeden afstand van politieke en parlementaire actie, die hij
secundair acht ten opzichte van economische actie, d.w.z. ‘het door ieder, persoonlijk,
daadwerkelijk veranderen van zijn bestaanswijze’.
Evenmin wil hij ‘ethisch socialisme’, liefde-prediking. Neen, hij wil onverzoenlijke
strijd, maar geen domme klassenstrijd tussen twee fictieve klassen. Het gaat ook
niet om een politieke meerderheid, maar om het grondbezit als oervorm van het
kapitaal. Vandaar dat hij afschaffing wil van privaat grondbezit. Sommigen willen
dat de staat de grond in eigendom moet hebben, maar Van Eeden waarschuwt
tegen te hoge verwachtingen van de regering. De regering is immers resultante van
de werking van individuen, en die dienen nu juist eerst ‘omgeturnd’ te worden. Wat
kunnen we dus - voorlopig - doen?
o
1. Zuiniger en minder in weelde leven,
o
2. kapitaal omzetten in produktiemiddelen,
o
3. zich verenigen met personen van gelijke gezindheid, gezamenlijk grond
aankopen en bewerken.

De weg naar een betere maatschappij dient te gaan via gemeenschappelijk
grondbezit, met niet-communistische maar coöperatieve werk- en verbruiksverdeling.
Iedereen een eigen huis en hof, ieder werkt naar aanleg, ieder blijft geheel vrij in
overtuiging, in de beschikking over zijn middelen, in het vragen van loon, in de keuze
van werk. De grond blijft in gemeenschappelijk eigendom van die erop werken en
wonen.
Dan voert hij zijn eigen ‘onderneming’ aan als illustratiemateriaal:
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daar tracht hij volgens de geschetste doelstellingen te leven. Verder merkt hij nog
op dat voor het stichten van Walden een genootschap nodig zal zijn met een
behoorlijk bestuur en reglement ten einde wettig recht te hebben op
gemeenschappelijk grondbezit. Maar voorlopig gaat het niet om allerlei details
waaraan men zich door dik en dun zou dienen te houden. Het gaat om de grote lijn,
welnu, die is hem door Oppenheimer gewezen - wiens lenen tegen rente, verhuren,
verpachten en verhypothekeren hij overigens afwijst - en Ruskin - die alle rente en
dividend-uitkering afwees, welke opvatting Van Eeden deelt. Ten slotte doet Van
Eeden een beroep op zijn toehoorders in hun kwaliteit als opvoeders. Als hij zelf
eerder het werk van zijn leermeester Ruskin gekend had, zou hij tijdiger tot inzicht
gekomen zijn.
De beide lezingen leveren interessant vergelijkingsmateriaal.
Ontstaan in oktober-november, weerspiegelen ze hetzelfde stadium in Van Eedens
denken en op het eerste gezicht verschilt hun inhoud ook niet sterk. Toch is de
toespraak tot de bezitters choquerend te noemen, het is alsof hij zich nauwelijks
serieus inzet zijn gehoor te overreden, terwijl die tot de opvoeders milder en
volwassener aandoet: hij gaat dan in op eigen gedachten en ervaringen, bespreekt
uitvoerig opvattingen van geestverwanten en tegenstanders en komt met uitgewerkter
voorstellen. Zo bewondert hij Thoreau als de man die werkelijk iets deed, noemt
een aantal malen Ruskin, die hij las in juli 1898 - de eerder gesignaleerde reserve
ten opzichte van Ruskin dateert kennelijk pas van enkele jaren later - en verwijst
instemmend - op een enkel punt na - naar Oppenheimer, wiens boeken (Die
Siedlungsgenossenschaft, 1896; Grossgrundeigentum und Soziale Frage, 1898)
hij leest in juni 1898 en met wie hij aanstonds gaat corresponderen.
Al met al zijn Van Eedens denkbeelden steeds verder van staatsbemoeienis
vandaan in de richting van gemeenschappelijk grondeigendom gegaan. Maar iemand
moet dan toch daartoe het initiatief nemen, waarop anderen kunnen volgen.
Die iemand wordt Henry David Thoreau (1817-1862). Diens Walden, or life in the
woods (1854) moet Van Eeden al enkele jaren eerder van J.P. Thijsse in de editie
van 1894 te leen hebben gehad voor hij in het najaar van 1897 er in zijn Dagboek
voor het eerst melding van maakt, namelijk wanneer hij bij een vijver op de heide
aan de Walden-vijver moet denken. Hij leest
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vooral in januari 1898 intensief in Walden en rept in een brief aan Henri Borel van
Walden-achtige voornemens: stukje grond kopen, huisje bouwen, op het huishouden
bezuinigen en van de opbrengst van het land zien te leven. En van wat hij overhoudt
anderen in staat stellen zijn voorbeeld te volgen.
De anti-autoritaire, individualistische kant van Thoreau met het
wereldontvluchtende aspect moeten Van Eeden juist in deze periode van zijn leven
sterk getroffen hebben: weerstanden tegen zijn grootschalige plannen (de
Rijkshoeven) en kritiek van alle kanten, maar ook zijn veranderde inzichten ten
aanzien van de rol van de staat, vormden juist nu een geschikte voedingsbodem
voor Walden-ideeën. Ongetwijfeld zullen ook sombere gedachten over zijn medische
praktijk en een gecompliceerder wordend privéleven mede een rol gespeeld hebben,
maar die factoren noem ik slechts in het voorbijgaan.
Inderdaad bestond er een zekere tegenspraak tussen dit zich terugtrekken uit de
maatschappij en de bedoeling via de onderneming als een olievlek de maatschappij
te infiltreren; de geschiedenis van Walden zal die tegenspraak pijnlijk genoeg
demonstreren. Hier volsta ik er mee te wijzen op de individualistische,
wereldontvluchtende impact van de naam ‘Walden’.
Enkele maanden later voltooit Van Eeden het drieluik van toespraken: na de bezitters
- die niet erg in beweging kwamen - en de opvoeders - bij wie de ideeën tijdig
uitgezaaid dienden - nu dan de werkers van wie hij het onmiddellijk moest hebben.
In d'Geelvinck te Amsterdam spreekt hij op 14 maart 1899 tot de arbeiders over
de verovering van het kapitaal door de arbeiders. Onder de titel Waarvoor werkt
gij? is de tekst eerst als brochure verschenen en later in Studies IV opgenomen.
Met begrippen als rechtvaardigheid, schuldgevoelens en veiligheid komt hij ditmaal
uiteraard niet. De vraag waarvoor men werkt leidt opnieuw naar geld, geld als
ruilmiddel en dan naar de retorische vraag, waardoor de werker dan niet alsmaar
rijker wordt, als de bezitter hem aldoor maar betaalt, en hoe het komt dat de
beuzelaar, d.i. de niets-doende, slechts couponknippende bezitter, die steeds maar
betaalt, niet armer.
De moeilijkheid gevormd door het feit dat de arbeider er steeds van droomt zelf
eens kapitalist te worden, m.a.w. de rollen eens te kunnen omkeren, doet Van Eeden
af, door op het domme en
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kortzichtige van dat streven te wijzen. Als de arbeider maar eerst eens rust en tijd
bezat om tot inzicht en kennis te geraken, zou hij immers dat ideaal al gauw laten
varen en gaan beseffen gelukkiger te kunnen worden als hij... waarna het bekende
recept volgt. In dit geval heet het recept een vijltje waarmee de arbeider zich van
zijn boeien zou kunnen bevrijden en het kapitaal veroveren: kapitaal in de vorm van
grondbezit. Scherp neemt Van Eeden afstand van alle opstandigheid. Men beware
geduld, nederigheid en bescheidenheid. Werkstakingen zijn ongeschikt, integendeel,
er zal hard en lang gewerkt moeten worden, maar dan niet langer ten bate van de
(grond) bezitter: WERKT VOOR ELKANDER!
Opmerkelijk is dat Van Eeden nog eens -zegt hij - herhaalt dat het niet uitsluitend
om een reorganisatie door landbouw alleen gaat: ‘aan die landkolonie moet ge
verbinden uw industrie, smeden, timmerlui, wagenmakers, kleermakers,
schoenmakers...’ En opnieuw: winst omzetten in uitbreiding van het grondeigendom.
Kritiek was er o.a. van Heijermans die hem geen arbeider, maar een
dilettant-arbeider noemde, en Gorter die hem op de mislukte kolonies van Owen
wees. De zaal bevatte overigens, om met Kalff te spreken (p. 188) meer hoeden
dan petten!
De Vrankrijker (p. 116) noemt nu juist het gewenste sneeuwbaleffect, nl. dat de
winst gebruikt moest worden om de onderneming te laten uitgroeien, tevens de
zwakte van het hele plan. De arbeider zou de voorkeur geven aan een coöperatie
die hem jaarlijks een deel van de winst uitkeerde en lak hebben aan het verre
toekomstideaal dat Van Eeden hem voorhield.
In het daaropvolgende jaar, 1900, houdt Van Eeden lezingen op via het Dagboek
niet steeds exact vast te stellen data over Binnenlandsche kolonisatie. Voor het
eerst uitgesproken over een gehoor van Amsterdamse studenten, opnieuw in
d'Geelvinck, wordt de rede, althans de kern ervan aangevuld met ‘een en ander wat
door de ervaring dier voordrachten werd geleerd’, eerst in Tweemaandelijksch
Tijdschrift (maart 1901) en later in Studies IV afgedrukt. Na de reeds bekende fouten
in de tegenwoordige maatschappij te hebben gesignaleerd en gerubriceerd, maakt
Van Eeden opnieuw bezwaar tegen de vaak gemaakte tweedeling van kapitalisten
en anti-kapitalisten, aangezien er immers ook een groep van hoog loon trekkende
niet-bezitters bestaat. Van Eeden vindt de volgende drie-deling meer in
overeenstemming met de werkelijkheid:
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‘Klasse A. Bezittersstand. In 't bezit van beroovingsrechten, in den vorm
van fondsen, grond- of huizeneigendom, enz. [...] Klasse B. Lakeien of
Cliënten-stand. Deelend in de voordeelen van klasse A door gunst der
bezitters. [...]
Klasse C. Slaven-stand. Zonder eenige rechten of voordeelen. [...]’
Het bestaande systeem vormt één, zij het wanordelijk geheel. Het is zodanig ingericht
dat de slavenstand werkt voor de bezitters en hun gunstelingen. Nu wil men, zegt
Van Eeden, de niet-bezittende kapitalisten organiseren om hen te laten strijden
tegen de welgestelde kapitalisten. Maar de organisaties zoals bijv. vakverenigingen
zijn geen echte organisaties, maar groepen. Zij houden zichzelf namelijk niet in
stand en pogen dat ook niet.
Een anti-kapitalistische organisatie daarentegen is een vereniging van personen,
onverschillig uit welke klasse der kapitalistische maatschappij afkomstig, die
samenleven en arbeiden en hun gemeenschap in stand houden op niet-kapitalische
wijze. Proeven van zulke anti-kapitalistische organisaties zijn de socialistische
kolonies. Ongetwijfeld zijn er van dezulke in het verleden mislukt, maar Van Eeden
gelooft in hun bestaansmogelijkheden en geeft daartoe dan ook enkele richtlijnen:
a. men moet een werkelijk organisme vormen dat het eigen wezen in stand houdt,
b. dat organisme versterken door de fouten van het bestaande vermijden,
c. ook de fouten van eerdere, mislukte proefnemingen vermijden.

De oude maatschappij vertoont als eerste principiële fout het recht van bezit of
eigendom. Dat recht maakt het afeisen van rente mogelijk. Dat recht dient te worden
opgeheven door de afschaffing van het privaatbezit. Onbillijke rechtsverhoudingen
nu hebben geleid tot een onzuiver ruilverkeer, tot de invoering namelijk van
tussenpersonen. Coöperatieve verbruiksverenigingen hebben die tussenpersonen
uitgeschakeld.
Dan bespreekt Van Eeden de voornaamste stromingen en hun ideologen die de
maatschappij tot dusver hebben trachten te hervormen: Owen en Ruskin die
streefden naar aanvankelijk zelfstandige produktiekernen, die later moesten
samenvloeien tot een groot, de hele mensheid in zich opnemend organisme, be-
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staande uit gefedereerde communes; Marx, Kropotkin en Domela Nieuwenhuis die
maatschappelijke ommekeer door revolutie trachtten te bewerkstelligen, Lasalle die
faalde door de verovering der staatsmacht te willen, waarmee hij een ‘kapitalistische
zwaai’ nam en vervolgens Engels en Kautsky. George streefde wel naar collectief
grondbezit, maar wilde zijn doel met staatsmacht bereiken, welke dwaling nu juist
door Oppenheimer vermeden wordt. Toegegeven dat er kolonisatie-proeven mislukt
zijn, deels doordat men communistische beginselen wilde invoeren aleer de mensen
daartoe door voldoende opvoeding geschikt waren geworden, deels omdat men
door te sterk idealisme bleef streven naar het onmogelijke, maar ook omdat men
doelen nastreefde die met anti-kapitalisme niets van doen hadden: vegetariaat, rein
leven en zuivere kunst. Ook factoren als onderlinge winstdeling en verzuimen zich
met andere kolonies te verbinden, hebben bij mislukkingen een rol gespeeld. Kortom
fouten op psychologisch, biologisch en economisch terrein.
Wanneer Van Eeden zich tenslotte achter Oppenheimer schaart, dan is dat niet
omdat hij niet alle eigendom wil opheffen, maar alleen het persoonlijk bezit in de
vorm van gebruiksrecht, dat immers onder controle van de gemeenschap moet
komen. Dan volgt een praktische uitwerking van de ideeën die ons reeds bekend
zijn. Sociale kwesties als achturige werkdag, nachtarbeid en verzekering tegen
ongevallen zijn in de kolonie ondenkbaar. Ten slotte zegt Van Eeden nog dat als
één vestiging kan bestaan, dat er dan geen reden is te twijfelen aan de
bestaansmogelijkheid van honderduizend.
In de winter van 1901-`02 houdt Van Eeden in Amsterdam en Hilversum voor een
gehoor van 5 à 600 mensen - naar de schatting van Van Eeden zelf - zijn tien
lezingen over Mensch en maatschappij die na gevraagde en verwerkte opinie van
zijn toehoorders als De blijde wereld gebundeld werden. De ‘dubbelkern’ van dit
boek, zo vat Kalff (p. 219) samen, ‘is evenzeer een vereeniging van 't ideaal van
Christendom en Socialisme als een afwijzing van beider verwerkelijking tot nu toe’.
Alvorens met zijn redevoeringen te beginnen, neemt Van Eeden in de Voorrede
eerst duidelijk stelling tegen de marxistische sociaal-democraten. Kon hij de
sociaal-democraten aanvankelijk nog waarderen als een der krachten ten goede in
de maatschappij, nu is
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hij tot de overtuiging gekomen dat het de gevaarlijkste en verderfelijkste ontaarding
is van het socialisme. Hij beschouwt de tegenwoordige sociaal-democratische
richting als huicheling van de waarlijke socialistische Idee.
De sociaal-democratie draagt haar ideeën uit op dezelfde manier als waarop de
kerken het Jezus-evangelie hebben uitgedragen, en daarmee draagt zij op dezelfde
wijze de kiem van eigen ondergang in zich rond.
‘Want het zuivere verstand van Jezus woorden is de dood voor elke
kerkelijke godsdienst en het diepe begrip der socialistische Idee de dood
voor elke doctrinaire, machtlievende, moraalloze secte of partij’.
Zolang de massa haar getrouw blijft, behoudt zij haar macht. Maar juist het grote
aantal meelopers, wier toetreding geen kwestie was van noodzaak en natuur maar
van eigenbelang, zal de eerste oorzaak worden van haar ondergang. De
sociaal-democratie kan de socialistische Idee niet verwerkelijken.
Aan de tien lezingen, elk van literatuurverwijzingen voorzien, gaat een reeks van
maar liefst zestien stellingen vooraf. Ze vormen als het ware de uitgangspunten
voor de lezingen zelf.
De eerste vier stellingen blijken bij nader inzien een ethisch-religieus fundament
te vormen onder de volgende twaalf. Men herinnert zich dat wat Van Eeden destijds
de socialisten - in de persoon van Van der Goes - verweet, was dat zij zich de
religieuze oorsprong van hun sociale streven ontveinsden. Die eerste vier stellingen
luiden aldus:
‘I. Het Leven moet onder alle omstandigheden als zegen en voorrecht worden
beschouwd.
II. Het Leven krijgt eerst zijn volle waarde door vrije ontwikkeling van elks
natuurlijke geaardheid, geloof in Eeuwig Leven en welbewuste Liefde tot God.
III. De natuurlijke geaardheid van den mensch komt eerst tot volle ontwikkeling in
een samenleving waar overvloed is, terwijl alle individuën gelijke rechten en
vrijheden genieten, verbonden zijn door vrijwillige samenwerking en den last
des levens zoo gelijk mogelijk dragen.
IV. Zoolang de toestand der aarde gelijk blijft, staat het aan ons, door Liefde en
Beleid, de natuurlijke geaardheid van den mensch tot volle ontwikkeling te
brengen en elk het Leven als vreugde en voorrecht te doen kennen.’
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De volgende twaalf stellingen wijzen in toenemende mate van concreetheid de weg
naar de verwerkelijking van de uitgangspunten. Ze brengen voor degene die tot
zover de ontwikkeling van Van Eedens ideeën gevolgd heeft, geen nieuwe
gezichtspunten. Ze behandelen het bestaande onrecht, (rente op grondbezit,
overproduktie), pleiten voor gemeenschappelijk beheer, samenwerkingsverbanden
tussen onderling onafhankelijke verbruiks-coöperaties, die gaandeweg alle functies
van de tegenwoordige Staat moeten gaan overnemen.
Wie op grond van dit ethisch-religieuze fundament van een wending naar het
religieuze zou willen spreken, naar analogie van Kalffs formulering ‘wending naar
het sociale’, miskent toch enigszins de werkelijke situatie. Voor de biograaf heeft
zo'n etiketterende periodisering zijn aantrekkelijkheid, maar hij is niet geheel juist.
In feite waren ze altijd al verstrengeld bij Van Eeden: het sociale en het religieuze;
het gaat dan ook meer om accenten. Van Tricht citeert De blijde wereld eenmaal.
‘Vrijheidsliefde is Godsvertrouwen’, in die paar woorden ligt de religieuze
kern van Van Eeden's hele sociologie: het vertrouwen dat God zich in elk
individu openbaart, als dat de ontplooiingsvrijheid heeft. (Van Tricht, p.
85).
In deze geest is het socialisme een ‘wederopleving van Jezus' bedoelingen omtrent
recht, liefde, en broederschap, waarvoor de mens van nature goed genoeg wordt
geacht’, aldus De Vrankrijker die aan deze woorden de volgende beoordeling vast
knoopt:
‘De wierookgeur van uit het hart opstijgende altruïstische gevoelens - in
het christendom mijns inziens zo zelden aanwezig - warrelt rond in het
boek. De gedachten en idealen worden tot een bovenmenselijk hoog plan
verheven, en dat in een tijd, waarin de teleurstellingen al vele waren’. (De
Vrankrijker, p. 117).
Overeenkomstig mijn opzet behandel ik die teleurstellende ervaringen niet in dit
hoofdstuk. Het Walden-dagboek zelf moet immers de stem van de praktijk vertolken
naast dit soms hemels aandoende koor van hooggestemde plannen en idealen.
Dat ik De blijde wereld in verhouding tot zijn omvang verder nogal summier
bespreek, vindt zijn reden eensdeels in het weinig concrete, weinig praktische van
het boek en anderdeels, dat het waar het naar het praktische tendeert weinig nieuwe
oplossingen
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voor de reeds bekende problemen aandraagt.
Van Eeden pleit voor het enige middel om onze samenleving uit de heersende
verwarring en onderdrukking te bevrijden: voor Godsliefde (eerste avond) en voor
geestelijke vrijheid en onafhankelijkheid (tweede avond).
Op de derde avond stelt hij dat de bijbel weliswaar niet met zoveel woorden
aanspoort tot geestelijke verheffing en verfijning, maar dat de mens daartoe niettemin
verplicht is. Afwijking van het godsdienstige betekende ook altijd een daling in de
kunst. Uiteraard dient men wel af te zien van bespiegeling en zielecultuur, zolang
er nog te werken valt voor hen die in armoede, gebrek en verstomping leven.
Op de vierde avond wijst hij op de ontaarding van de adel, die het werken verleerd
is en daardoor het evenwicht van het wezen, van de mens verstoord heeft. Zij, de
adel, hebben de minste kans op zaligheid en Gods-vrede, omdat zij rijk zijn in een
arme wereld. De vijfde avond brengt de herhaling van een oud motief: de dwaling
van de sociologen die de oorsprong van het rechtvaardigheidsbegrip miskennen,
en de daarmee samenhangende dwaling dat wie het bestaan van Recht, van een
norm ontkent, evenmin van een ziekelijke afwijking kan spreken. Dan komt hij tot
deze grondregel: dat de rechtvaardige, d.i. de normale mens geen macht over
anderen, maar alleen over zichzelf verlangt.
Op de zesde avond bestrijdt hij de eenzijdige gerichtheid van de marxisten op
uitwendige factoren, op hun neiging het Marxisme als alleen-zaligmakend te
beschouwen. Ook Van Eedens bezwaren tegen de klassenstrijd zijn de lezer
inmiddels bekend.
Op de zevende behandelt hij rente, woeker, parasitisme en grondbezit: zijn
opmerkingen hierover brengen evenmin iets nieuws.
Ook op de achtste avond veroordeelt hij woeker en parasitisme en bespreekt hij
diverse pogingen die tot dusver ondernomen zijn om anti-parasitaire
gemeenschappen op te richten, waarna hij hun mislukking verklaart: die van Hertzka
en Oppenheimer o.a. door het isolement van hun klein-schalige ondernemingen.
Op de negende avond dan eindelijke de remedie. De mens moet leven in een
stelsel van verbintenissen met zijn medemensen: wel in een echte organisatie, maar
deze organisatie mag niet overheersen. De oplossing die Van Eeden voor dat
probleem heeft, luidt dat de grootst mogelijke vrijheid alleen ontstaat door
gemeenschappelijke onderwerping aan het hoogst mogelijke gezag, het gezag der
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Waarheid ofwel Gods-gezag. Hoe sterker de onderwerping aan Gods gezag, des
te minder menselijk gezag heeft de mens nodig. Het doel, nl. een zo omvangrijke
organisatie, dat deze de thans bestaande politieke administratie op den duur overlapt,
vervangt en overbodig maakt, zal niet kunnen worden bereikt zonder dat iemand
zijn groot organiserend genie en zijn hersens zal willen inzetten voor het verheven
doel der Blijde Wereld, welk genie gezocht en gevonden zal moeten worden in het
land der grote bedrijfsleiders: Amerika.
Het beginsel moet zijn: werkt voor elkander, weert het parasitisme en bewaart
het gemeenschapseigendom. Langs deze weg moet het volgende einddoel bereikt
worden:
‘een zuivere, socialistische maatschappij, een internationaal gemeene-best
met gemeenschappelijk grondbezit, een vrij en rechtvaardig volk wonend
op een vrij land, een veredeld menschenras, een blijde wereld’. (De blijde
wereld, p. 334).
Op de tiende en laatste avond beschuldigt Van Eeden de sociaal-democratie ervan
de verwerkelijking van het socialistische ideaal juist te hebben tegengehouden door
haar streven naar staatsmacht. De arbeiders willen immers geen staatsmacht maar
een rechtvaardig en onafhankelijk bestaan. Macht is immers het kwaad der oude
maatschappij. In de produktieve coöperaties zal op den duur overvloed ontstaan,
omdat de mens die op de juiste manier arbeidt, meer voortbrengt dan hij verbruikt.
En vanuit deze overproduktie acht hij pressie mogelijk op de overheden van het
gemenebest, die tot edele daden gedwongen zullen worden.
Inmiddels had Van Eeden enkele met Walden vergelijkbare ondernemingen in
Engeland bezocht en daar in april 1901 een dag doorgebracht (Dagboek, p. 511).
Over zijn bevindingen rapporteert hij in het Sociaal Weekblad van 13 juli van het
zelfde jaar onder de titel De coöperatie in Kettering (herdrukt in Studies IV).
Gesterkt door wat hij hier bereikt ziet, verwijt hij de sociaal-democraten opnieuw
dat zij het belang van coöperaties niet hebben willen inzien, maar steeds hebben
afgedaan als kapitalistische liefhebberij. Deze afwijzing betekende immers ook een
miskenning van het geleidelijke in alle grote sociale bewegingen. En dat waar de
coöperatie op den duur toch onvermijdelijk uitloopt op collectief bezit van de
produktiemiddelen. Zeker komt
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de coöperatieve gedachte voort uit eigenbelang, maar verstandige zelfzucht is
volgens Van Eeden de enige neiging waarop alle sociale hervorming gegrond moet
zijn.
Twee verschijnselen treffen Van Eeden het meest: hoe meer distributie en
produktie in de coöperatie verenigd worden, hoe anti-kapitalistischer de coöperatie
wordt, en: hoe meer de arbeider de plaats van voortbrenger en verbruiker tegelijk
inneemt, hoe meer wordt hij tegelijk arbeider en ondernemer.
Onder de coöperaties onderscheidt Van Eeden drie fasen van ontwikkeling: de
primitiefste en laagste trap van ontwikkeling vormt de coöperatie waarbij alleen de
rol van de tussenhandel is uitgeschakeld, de in de grote steden aan te treffen
verbruiksvereniging. Dan de hogere vorm waarbij produktiemiddelen en
bedrijfskapitaal gedeeltelijk in handen geraken van de arbeiders, dus zoals in
Kettering en Desborough. En tenslotte de hoogste vorm, waarbij produktiemiddelen
op grond geheel collectief bezit zijn. Desborough nadert deze vorm nog het meest;
onnodig hieraan toe te voegen dat dit ideaal ook voor Walden geldt. De arbeider,
tevens ondernemer en collectief-bezitter van de bronnen van alle rijkdom, ziedaar
het wezen van het anti-kapitalisme, de oplossing der sociale kwestie. Rijkdom
bestaat immers uit drie factoren: grond (natuurkracht), kapitaal en arbeid. Deze drie
moeten ondeelbaar verenigd worden. De sleutel van alle macht ligt bij de arbeider,
want grond en kapitaal zonder arbeid zijn waardeloos. Maar zonder grond en kapitaal
is arbeid waardeloos, dus behoort de arbeider grond en kapitaal te verwerven,
wanneer die zich in handen van nietsdoende verkwisters bevinden. Deze combinatie
van arbeid en ondernemerschap is ook geheel volgens Lassalle's bedoelingen.
Vanzelf ontstaan, zonder enig ingrijpen van bovenaf, uit gezond verstand,
welbegrepen eigenbelang, dus in volle zin anarchistisch. Ik laat hier maar even in
het midden dat Lassalle zich voorstelde dat arbeiderondernemerschap middels
staats-credieten te realiseren. Overigens mist Van Eeden wel schoonheid in
Kettering: het is netjes, goed onderhouden, maar saai en fantasieloos.
In de hierop volgende jaren verschijnen nog een aantal teksten van Van Eeden
waar ik om verschillende redenen aan voorbij ga, dan wel met een enkele opmerking
over de inhoud volsta.
Gemeenschappelijk Grondbezit. Een toelichting voor den arbeider. (Amsterdam,
1903) bespreekt de verhouding tussen de vereniging
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GGB en Walden en handelt verder over socialisme en kapitalisme, de rol van de
staat en over de wijze waarop grond in gemeenschappelijk bezit verworven kan
worden.
De voorwoorden bij de vertalingen van Ruskins Fors Clavigera en Thoreau's
Walden besprak ik al eerder, terwijl Vae Victis! geschreven werd na de
spoorwegstaking van 1903. Het blijft hier buiten beschouwing niet alleen omdat het
buiten de periode van het Walden-dagboek valt, maar ook omdat die kwestie en de
rol die Van Eeden in deze stakingen gespeeld heeft, elders (zie bibliografie) al
uitvoerig geschilderd is.
Langzamerhand, en ook nog voordat Walden definitief ter ziele is, beginnen de
geschriften waarin Van Eeden over Walden en de grondslagen daarvan reflecteert,
van karakter te veranderen. Over die nabeschouwingen schreef De Vrankrijker in
zijn al vaak geciteerde boek een geheel hoofdstuk, het vijftiende, en Kees Minnis,
een der deelnemers aan de in het voorwoord genoemde werkgroep, zijn
kandidaatsscriptie, getiteld Van Eeden's evaluatie van het Walden-project. Tot in
1923 zijn in het Dagboek opmerkingen en reacties op Walden te vinden, terwijl nog
in 1915 Stille werkers voor den vrede geschreven werd (opgenomen in Langs den
weg, Roermond z.j. (1925)) en in 1912 Van Eeden-kolonie in N. Carolina U.S.A.
Inlichtingen voor aspirant-kolonisten met een schrijven van Dr. F. van Eeden, als
Wenken en waarschuwingen voor de werkers in Van Eedens kolonie verschenen
in Studies VI. Weliswaar handelen de beide laatste teksten voornamelijk over andere
kwesties: gemeenschappelijk grondbezit en de kolonie in Amerika, ze zijn niettemin
in dit verband van belang omdat Van Eeden er de oude leuzen herhaalt: het ‘Werkers,
werkt voor elkander’ en het ‘Weg met kapitaal dat door rente verkregen wordt’.
Steeds noemt Van Eeden een groot aantal factoren die tot het mislukken van
Walden hebben geleid, maar opvallend is dat hij daarbij zeer terughoudend is ten
aanzien van zijn eigen aandeel daarin. Men zou zich kunnen voorstellen dat Van
Eeden na de ondergang van Walden en de eveneens door hem opgerichte
verbruikscoöperatie De Eendracht een ernstig teleurgesteld man was, maar daarvan
blijkt althans weinig. In het oog springt vooral een merkwaardige ‘verdringing’, en
wel in die zin dat Van Eeden steeds rept van het experiment, de proefneming die
Walden was. Geleerd
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heeft hij daardoor zeer veel: dat er op individueel initiatief van de arbeiders niet te
reken valt, dat het de mensen onmogelijk valt hun behoeften te beperken en hun
produktiviteit uit te breiden. Ook dat het bezitten in gemeenschappelijk eigendom
iets is dat de mens geleerd moet worden. Een door Van Eeden al in een vroeg
stadium aangewezen fout is de neiging zich met kleine winsten tevreden te stellen,
waarmee men de voortgang en vooruitgang van de cooperatie belemmert.
De daaruit gerezen conflikten heeft Van Eeden niet kunnen oplossen; er dienen
dan ook sterke leiders aangetrokken te worden met vergaande bevoegdheden. Op
die noodzaak van het organiserend genie, heb ik trouwens in 1903 al gewezen,
zegt hij in een voetnoot uit 1908 bij De vrije arbeid op Walden. Dat hij daarbij het
oog gericht hield op Amerika, zagen we reeds, dat hij het echter niet liet bij dit
gerichte oog, maar metterdaad in Amerika op zakelijker wijze en met meer succes
de koloniegedachte zou gaan realiseren is weer een andere geschiedenis en hoort
niet tot dit hoofdstuk en dit boek.
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Walden-dagboek

Frederik van Eeden e. a., Walden in droom en daad

63

Januari.
Eerste plan van een kolonie, naar aanleiding van de lectuur van Thoreau, met
Labberton en de Van Hoogstratens.
Thoreau: D.H. Thoreau (1817-1862). Amerikaans schrijver, beroemd door Walden,
or life in the woods (1854), die gedurende bijna twee jaar de geciviliseerde wereld
de rug toekeerde en een eenzaam leven leidde in een boshut bij de vijver ‘Walden’
(Concord, Massachusetts).
Op 24 januari signaleerde Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Er heerscht een sterke
Thoreau-stemming’, hetgeen hij nader verklaarde met: ‘We spreken over kolonies
die we zullen stichten, en ik zoek gestadig naar geschikte oorden voor een hut of
een huisje.’
Uit de Dagboek-aantekening van 5 juni 1897 (‘Ik zag een huttenkolonie in het
Vierhoutensche bosch, en ik heb nu nog maar een ideaal, mijn leven door te brengen
in zoo'n hut, in dat bosch.’) moge blijken dat zijn plannen niet nieuw waren. Ook
bezocht hij op 8 mei 1897 ‘Grooten Batelaar’, de landkolonie van het Leger des
Heils voor in de stad vastgelopen zwervers en drankzuchtigen, en op 21 februari
van dat jaar de vooruitstrevende ‘Maatschappij De Veluwe’, een industriële commune
te Nunspeet. Beide ondernemingen bracht hij in verband met zijn in die tijd
ontwikkelde plannen voor het stichten van coöperatieve rijkshoeven, die door de
staat gefinancieerde landbouwkolonies zouden moeten zijn. (Zie hoofdstuk ‘De
ontwikkeling van Van Eedens sociale denkbeelden’, in het vervolg van het
commentaar kortweg aangeduid als: De ontwikkeling).
Labberton: J.H. Labberton (1877-1955). Destijds student in de rechten; schrijver
en journalist (ps. Theo van Ameide). Behoorde tot de medeoprichters van Walden,
maar is reeds in juli 1898 met ruzie vertrokken. Verbleef in 1902 enige maanden in
de kolonie te Lunteren, waarvandaan hij ook na onenigheid wegging. Later werd hij
hoogleraar in Gent (1915-1918) en daarna referendaris bij de gemeentesecretarie
in Den Haag.
de Van Hoogstratens: E.M. (Betsy) van Hoogstraten-van Hoytema (1849-1939).
Zij trouwde in 1871 en kreeg vier kinderen. Met Van Eeden had zij van 1889-1899
een min of meer platonische liefdesverhouding; hij schreef voor en over haar Ellen,
Lioba en grote stukken van Van de koele meren des doods. Van hun omvangrijke
briefwisseling gaf zij in 1907 Fragmenten uit en vernietigde de rest. Zij liet tegenover
Walden het huis ‘De Maerle’ bouwen (ontworpen door Willem Bauer) en woonde er
van april 1899 tot ongeveer juli 1901.
Haar dochters Carry (1876-1956) en Mary (1877-1963) waren beiden kolonisten
op Walden. Carry trouwde met Nico van Suchtelen (1903) en Mary met de architect
Rudolf Mauve. De zoons Sammy (1880-1953) en Willy (1884-1968) werden resp.
lid van de Octrooiraad en dirigent. De laatste trouwde met de Duitse pianiste Elly
Ney.
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Februari.
Overleg met Willem Bauer over 't bouwen van een hut. Toezegging van Mevrouw
Van Eeden om te helpen met geld. Van Oordt in 't complot, later Van Meurs en
Steenhoff.
Willem Bauer: Wilhelm Cornelis Bauer (1862-1904). Architect; ontwierp aanvankelijk
zeer onconventionele bouwwerken voor prijsvragen, echter zonder succes. Hij en
zijn broer, de schilder en graficus Marius Bauer, waren reeds geruime tijd bevriend
met Van Eeden. Willem behoorde tot de medeoprichters van Walden en bouwde
de eerste hutten op het terrein, alsmede het huis ‘De Lelie’ voor de familie Van
Eeden en het huisje van Truida Everts. Hij leed aan syfilitische verlammingen en
depressies, was patiënt van Van Eeden. Bleef vaak lange tijd weg, was waarschijnlijk
kolonist tot 1903; pleegde zelfmoord in 1904.
't bouwen van een hut: Op 1 februari schreef Van Eeden in zijn Dagboek:
‘Bloeiende viooltjes gevonden in Hilversum. Ik ga iederen dag daarheen. Ik zal nu
zien mijn hut hier in de buurt gebouwd te krijgen. Willem Bauer begreep me terstond.
Een blokhuisje met stroo gedekt. Ik wil daar gaandeweg, met voorzichtige aansluiting
aan het gewone leven beproeven hoever ik met vereenvoudiging en verfraaiing
gaan kan. Ik wil daar weinig hebben maar alles zuiver, noodig en fraai.’
Mevrouw Van Eeden: Neeltje van Eeden-van Warmelo (1833-1919). Moeder
van Frederik van Eeden. Zij hielp haar zoon zoveel ze kon, zowel met geld als met
goederen. Bewonderde hem zeer; samen bezochten ze vele concerten en opera's
en gingen ook op reis.
In de bundel spotliederen Braga op Walden (1902) wordt zij door ex-kolonist J.H.
de Veer allesbehalve vriendelijk herdacht in het gedicht ‘Die Ma van Free’. Hij
beschrijft haar daarin als de geldschietster die af en toe op Walden kwam kijken,
waar men haar vleide om zich geborgen te weten, terwijl zij zèlf de werkers voor
tuig hield.
geld: Op 4 maart schreef Van Eeden zijn moeder een enthousiaste bedankbrief
(waarin echter nog geen concrete bedragen werden genoemd): ‘Het wordt misschien
nog 't beste wat ik in mijn leven uitgericht heb als practische daad. Ik kan U niet
genoeg zeggen hoe goed U er aan doet mij hierin te helpen.’ Zij leende hem in 1898
en 1899 resp. ƒ 9000,- en ƒ 5000,- waarmee o.a. de grond van Oost-Walden en het
huis ‘De Lelie’ dat daarop gebouwd werd, gefinancierd werden. In 1900 schoot zij
nog eens ƒ 3000,- voor t.b.v. het huisje van de kolonist Willem van Riet (zie 14. XII.
1898).
Maar het geld moest niet alleen van zijn moeder komen. Reeds op 13 februari
noteerde Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Vastbesloten ben ik nu tot inkrimpen van mijn
levensstandaard. Mijn huis verkoopen, zoodra de hut gebouwd is. En veld-arbeid
voor eigen onderhoud zoover als het mogelijk blijkt.’ Uit de aantekening van 2 maart
blijkt dat hij tevens zijn hele
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jaarinkomen aan de onderneming wilde spenderen: ‘Ik zal het volkomen succes
noemen als over vijf jaar de zestien personen (mannen, vrouwen en kinderen) die
nu in 't geval betrokken zijn kunnen leven van de 6000 die ik nu alleen verteer.’
Van Oordt: Adriaan van Oordt (1865-1910). Een der medeoprichters van Walden.
Aanvankelijk commies bij de P.T.T. en na zijn kolonietijd schrijver van historische
romans, waarvan de eerste, Irmenlo (1896), met een inleiding van Van Eeden
verscheen. In 1901 heeft hij zijn vriendschap met de laatste verbroken. Hij woonde
al die tijd op eigen grond in een hut tegenover Ō-Walden.
't complot: Van Eeden toonde zich zeer tevreden over zijn nieuwe medewerkers.
In zijn Dagboek beschreef hij hen op 2 maart als volgt: ‘Het is geloof ik een goed
gesorteerd gezelschap. Om hun vermogens en hun karakter. Allen frisch, eenvoudig,
vrij van geest, bescheiden, sober en arbeidsaam. Daarbij allen wijs en talentvol,
met verschillende technische handigheid.’
Van Meurs: W. van Meurs. Medeoprichter van Walden. Werd later kunsthandelaar
en was de uitvinder van een nieuwe reproduktietechniek, de isografie.
Steenhoff: W.J. Steenhoff (1863-1932). Medeoprichter van Walden. Woonde en
werkte o.a. in Utrecht, Amsterdam en Brussel. Schilderde, aquarelleerde, tekende,
lithografeerde en etste vooral landschappen en stadsgezichten. Tevens kunscriticus.
Hij werd onderdirecteur van het Rijksmuseum en directeur van het Museum - H.W.
Mesdag.

Maart.
Onderhandelingen met Dop.
Dop: G.J. Dop. Eigenaar van de villa en de grond waar de kolonie ‘Walden’ gevestigd
zou worden, aan de zuidrand van de gemeente Bussum (zie bijlage I). Voormalig
patiënt van Van Eeden, die hem genas van een ziekte die hem het lopen bemoeilijkte.

29 Maart.
Onderhandelingen met Tindal over Bredius.
29 Maart: Op deze datum maakte Van Eeden de volgende aantekening in zijn
Dagboek: ‘Gister onder 't wandelen naar H[ilversum] de gewichtige gedachte der
productie-eenheid, voor de maatschappij wat de cel is voor 't organisme. Van morgen
dit in hoofdtrekken opgeschreven.’ Deze gedachte heeft hij later uitgewerkt in de
toespraak tot de arbeiders
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Waarvoor werkt gij? (maart 1899).
Tindal: Jhr. H.P. Tindal (1852-1902). Eigenaar van het landgoed ‘Swaenenburgh’
te 's-Graveland: krantenmagnaat. Hield te zijnen huize spiritistische séances, die
ook door Van Eeden (in 1902) bijgewoond werden.
Bredius: Landgoed ten oosten van Bussum, voormalig eigendom van de familie
Bredius, waarvan Van Eeden een gedeelte wilde kopen. Het was betere grond dan
die van Dop en bovendien al bebouwd, zodat er terstond enige oogst te verwachten
viel.

3 April.
Tocht met Van Oordt naar Tindal. Onderhandelingen afgesprongen.
Onderhandelingen afgesprongen: Tindal had aanvankelijk toegezegd een stuk
van het Bosch van Bredius aan Van Eeden te willen verkopen, maar op 2 april
schreef de laatste in zijn Dagboek: ‘Als Tindal nu maar woord houdt. Een steenen
huis bleek onmogelijk. Dan maar een houten.’ Op 4 april is hij eerst naar Dop gefietst
en vervolgens naar Tindal. ‘Het oorspronkelijke mooiste plan vervallen. Een gevoel
als op een examen: ‘nu zak ik’. Toen op 't laatst nog weer kans op de eilanden [ook
in het bos gelegen - J.D.L.]. Ik zou van daag bericht krijgen.’ Dit plan ging eveneens
niet door. Op 5 april schreef Van Eeden aan zijn moeder: ‘Lieve Moeder, het is mis,
mevrouw Tindal wou niet. Nu keeren we maar weer naar Dop terug.’
Ook de koop van de blekerijtjes onder de wallen van Naarden, die geschikt leken
als vestigingsgrond voor de kolonie, vond geen doorgang.

24 April.
Boschgrond gekocht van Dop (4 H.A.). Bertha Zimmerman gevraagd of ze
Cruysbergen wou koopen.
24 April: Op dezelfde dag noteerde Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Herman is mij
weer nader. Hij zei van middag dat hij ook wel bij ons wou komen spitten.’ Het geschil
met Herman Gorter duurde al enige maanden en was waarschijnlijk ontstaan n.a.v.
de uiteenlopende politieke opvattingen der beide schrijvers. Gorter was in 1897 lid
geworden van de S.D.A.P., die zich bijv. openlijk distantieerde van de beweging
van landbouwkolonisatie en produktieve associaties.
N.B. Van 29 april tot 10 mei was Van Eeden met zijn vrouw Martha in Londen;
de laatste adempauze voor het begin van het werk op Walden.
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Hij ontmoette er onder meer de Engelse literatuurkenner en sociaal idealist Th. J.
Cobden Sanderson.
Boschgrond: Oostelijk gedeelte van het landgoed ‘Cruysbergen’, gelegen aan
de Nieuwe 's-Gravelandscheweg (zie bijlage II). Dop verkocht de vrij magere en
droge bosgrond aan Van Eeden voor een schandalig hoge prijs, ƒ 1000,- per ha.,
de prijs voor goede kleigrond. Van Eeden kocht het met geld van zijn moeder.
Bertha Zimmerman: (1870-1905). Voormalig patiënte van Van Eeden, die ook
zou deelnemen in het project Walden. Zij leidde op voor haar gebruikelijke wanordelijke - wijze een tehuis voor verwaarloosde kinderen te Laren.

26 April.
Cruysbergen gekocht voor B. Zimmerman.
Cruysbergen: De grote villa - meermalen ‘het groote huis’ genoemd - die zou
moeten gaan dienen als gemeenschapshuis voor de toekomstige bewoners van de
kolonie. Het huis met bijgebouwen (koetshuis, koetsiershuis, tuinmanswoning) en
6 ha. grond (deels moestuin, boomgaard, weiland, deels bos en eikenhakhout) was
eigendom van Dop. Van Eeden kocht dit alles voor ƒ 30.000 met geld van Bertha
Zimmerman. De prijs was zeer speculatief. Dop had gedacht dat Van Eeden van
plan was met vrienden een villapark op te zetten. Deze, op zijn beurt, wist wel dat
Dop in geldverlegenheid zat en wilde hem graag helpen. Hij rekende er echter op,
dat dankbaarheid zijn ex-patiënt zou verhinderen bedrog te plegen.
Begin 1970 brandde de villa, inmiddels eigendom van de golfkartonfabriek Van
Meurs, geheel af en aan het eind van dat jaar werd zij gesloopt.

13 Mei.
Begin van het werk op Walden. Ieder, behalve ikzelf, is vol bezwaren. Ieder zegt:
‘Wat heb je gedaan!’ en ‘Wat ga je beginnen!’.
Walden: Van Eeden noemde zijn kolonie Walden naar het gelijknamige boek van
Thoreau, de enige die zich volgens hem heeft weten te bevrijden van alle
maatschappelijke zwendel, door als Robinson Crusoë op een eigen plekje grond te
gaan wonen en te leven van het werk van zijn eigen handen.
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In de voorrede die hij schreef bij de Nederlandse vertaling van Walden (door Suze
de Jongh van Damwoude - 1902) gaf Van Eeden de volgende verklaring voor de
naam: ‘De plaats waar ik dit schrijf is naar Thoreau's verblijf genoemd, niet om
eenige overeenkomst in aanzien of bedoeling [Thoreau ontvluchtte immers de
maatschappij en hijzelf zag zich juist als praktisch hervormer - J.D.L.], maar als
hulde en aandenken aan hem die wel in onzen tijd het sterkste voorheeld gaf van
wat allen die naar 't nieuwe leven streven allereerst behoeven: de moed om oprecht
en zelfstandig te zijn.’
Ieder, behalve ikzelf, is vol bezwaren: Aanvankelijk had haast niemand
vertrouwen in de plannen van Van Eeden. Op 20 mei maakte hij hierover de volgende
opmerking in zijn Dagboek: 's Avonds lang gesprek met Bertha. Het is een benauwde
tijd nu. Mijn doen lijkt mal en roekeloos in de oogen van bijna elkeen, ook Bertha
en Labberton zijn vol bezwaren. Aan Martha [zijn vrouw - J.D.L.] heb ik niets. Aan
B. [Betsy van Hoogstraten - J.D.L.] daarentegen alles. Het gesprek met Bertha was
pijnlijk en toch leerzaam. Het is of iedereen zeit: ‘Wat heb je gedaan! wat ga je
beginnen!’ en bovendien zei Bertha nog ‘Wat ben je zwak in kleinigheden, wie
verlangt er nu naar thee!’
Een week later, op 27 mei, schreef hij: ‘De vervreemding is er nog. Ik voel eenzaam
maar o ik ben niet ongelukkig. Wel heb ik zorgen. Ik moet mijn ideeën verwerkelijken
niet alleen in een antipathieke wereld, maar met zieke en zwakke helpers. Bauer is
ziek, Labberton ziek en zwak, allen zijn nerveus, ziek, zwaarmoedig of weifelend,
tot Martha toe. Maar ik doe wat ik kan omdat ik 't niet laten kan, en verlang niets te
bereiken. Ik verlang alleen te doen wat ik kan.’

7 Juni.
Walden bewoond door Bauer en Labberton in de keet.
de keet: Bauer zou twee hutten bouwen, één voor zichzelf en één voor Van Eeden.
Ondertussen woonden hij en Labberton in de bouwkeet. De hutten zijn de maand
daarop voltooid.
In zijn Dagboek schreef Van Eeden die dag: ‘Men kletst er gruwelijk over, naar 't
schijnt. Dat kon niet anders.’ In het katholieke dorp Bussum werden de Waldenaars
voor ongevaarlijke gekken versleten. De hutten waarvan sommige maar half boven
de grond uitstaken, vormden al gauw een bezienswaardigheid op zondag.

Frederik van Eeden e. a., Walden in droom en daad

69

12 Juni.
Lectuur van Oppenheimer's boeken. Correspondentie met hem. Hout gehakt en
plaggen gekruid op Walden.
Oppenheimer: F. Oppenheimer (1864-1943). Duits econoom en socioloog;
hoogleraar te Frankfurt 1919-1929. Hij was een van Van Eedens leidende
geestverwanten; zette zich in voor produktieve associaties en landnationalisatie en
voor de verbinding van liberalisme en socialisme. In 1938 is hij naar de V.S.
geëmigreerd.
Reeds in 1893 schreef hij Freiland in Deutschland, waarin hij aantoonde dat een
socialistische kolonie niet door het grootgrondbezit verstikt kon worden, doch
integendeel dit ten val zou brengen. In 1896 verscheen Die Siedlungsgenossenschaft,
waarin het agrarisch grootgrondbezit de enige rustverstoorder van de ontwikkelde
ruilmaatschappij wordt genoemd, d.w.z. de enige verhindering voor een sociaal
rechtvaardige maatschappij. In 1898 schreef hij Grossgrundeigentum und Soziale
Frage, zijn theorie van het liberaal-socialisme.
Oppenheimer vond dat Van Eeden geen ‘Arbeitsordnung’, geen ‘Arbeitsmotiv’
had voor zijn plan. Z.i. wilde hij voor zichzelf ‘een haven’ maken, de wereld
ontvluchten. (Zie hoofdstuk De ontwikkeling).

2 Juli.
Labberton vertrokken.
Labberton: Jo Labberton is met ruzie vertrokken. In zijn Dagboek noteerde Van
Eeden: ‘Labberton gaat weg. Verdriet om hem, zijn onbetrouwbaarheid.’ Ook zou
hij hoogmoedig geweest zijn en hard in zijn optreden tegenover andere kolonisten.

4 Juli.
Overdracht van den grond. Sammy logeert op Walden in de hut.
Overdracht: Op deze datum vindt de overdracht van de villa Cruysbergen en de
bijbehorende grond aan Bertha Zimmerman en Frederik van Eeden bij een notaris
plaats. De eerste heeft het betaald, de tweede zal er gaan wonen. Dit werd echter
niet behoorlijk contractueel geregeld. Ook duurde het nog bijna een jaar voor Dop
uit de villa trok.
Sammy: Sammy van Hoogstraten was de oudste zoon van Betsy, en toen 18
jaar oud.
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14 Juli.
Betsy en Carry van Hoogstraten komen logeeren in de hutten op Walden. Zij maken
het plan een huis er bij te bouwen. Ik lees Fors Clavigera.
Betsy en Carry van Hoogstraten komen logeeren: Ook in zijn Dagboek (op 19
juli) vermeldde Van Eeden de komst der beide dames Van Hoogstraten. Vervolgens
beschreef hij de toestand op Walden: ‘Het is daar nu lief en heerlijk. Alles gaat tot
nog toe geheel naar wensch. Ik ben nu geheel rustig. Ik werk in 't bosch rond mijn
hutje en er is een mooie gezellige sfeer. Het is er alles zoo mooi, en het leven daar
zoo goed.’
Fors Clavigera: Een verzameling brieven aan arbeiders geschreven door John.
Ruskin in de jaren 1871-1887. Van Eeden las de nieuwe editie van 1896.
Ruskin (1819-1900) was een Engels schrijver en socialistisch hervormer;
hoogleraar te Oxford. Fors Clavigera (Letters to the Workmen and Labourers of
Great Britain) handelt over economie en maatschappij. Ruskins gedachten over
een betere sociale ordening hebben veel invloed uitgeoefend op onderwijs en
opvoeding. Zijn kolonisatieplan, de St. George's Company, is niet geslaagd. Het
belangrijkste idee daaruit vond Van Eeden dat van de gemaakte winst geen
persoonlijke uitkeringen zouden geschieden. In 1901 verscheen een vertaling van
Fors Clavigera door Bertha Huber met een voorwoord van Van Eeden (herdrukt in
Studies IV). (Zie hoofdstuk De ontwikkeling).

5 Augustus.
Ik betrek mijn hut op Walden.
mijn hut: De half ingegraven en met stro bedekte hut stond aanvankelijk op
Oost-Walden bij Van Eedens huis De Lelie (zie 14.XIII.1898), maar werd in november
1908, na het faillissement van de kolonie, verplaatst naar West-Walden, achter het
huisje van Truida Everts (zie 27.VII.1899 en 23.XI-10.XII.1899) met wie Van Eeden
in 1907 hertrouwde. Het zware karwei werd verricht door Pietro Mariatti, de vertaler
van De kleine Johannes in het Italiaans, die de hut voor zijn vriend uit het
faillissement had weten te redden. Merkwaardigerwijs heeft Van Eeden dit feit nooit
in zijn Dagboek vermeld. Later, het is niet precies duidelijk wanneer, is de hut
verbouwd: er kwam een extra raam bij en het strodak werd vervangen door een
pannendak. En nog weer later zijn de horizontale planken aan de buitenzijde
vervangen door verticale.
Deze hut is, voorzover mij bekend, de enig overgeblevene van de kolonie. Hij
staat bij het - eveneens gespaard gebleven - huisje van Truida Everts,
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nu achter het terrein van de golfkartonfabriek van Van Meurs. Over dit gebied werd
in 1970 de snelweg van het Gooi naar de Bijlmermeer geprojecteerd, zodat het
voortbestaan van de hut, die precies op het tracé lag, bedreigd werd. Een voorstel
om de hut te verplaatsen bleek te voorbarig, want plotseling ging de aanleg niet
door. Sindsdien probeert men het gebouwtje op de Monumentenlijst van Bussum
geplaatst te krijgen.
Op 5 augustus noteerde Van Eeden in zijn persoonlijk Dagboek: ‘Het beantwoordt
alles hier aan mijn bedoelingen. Ik leef hier rustig en eenvoudig en voel mij dagelijks
gezonder en vrediger. Geen slechtheid meer in me. Afstand van al die kleine prikkels.
Alleen goede lectuur. Geregeld werk. Ik schrijf nu aan mijn roman v Koele Meren
des Doods. En aan de vierde zang van S. en W. [Het lied van schijn en wezen]. En
een verzoekschrift aan de Koningin dat ze geheelonthoudster moet worden. Min of
meer ironisch.’

10 Augustus.
Bezoeken van Edzard Koning en Jan van Woensel Kooy. De eerste maakt plan bij
ons te komen en teekent een plan voor een hut.
Edzard Koning: Edzard Willem Koning (1969-1954). Hij schilderde, etste, tekende,
aquarelleerde en lithografeerde landschappen, dieren, figuren en portretten. Bekend
door zijn vlotte aquarellen voor Verkade-albums en zijn litho's voor De kleine
Johannes I (1898). Aanvankelijk had hij Mouton-tekeningen voor het boek
aangeboden, die echter werden afgekeurd. Daarna maakte hij litho's die aanvaard
werden voor de prachtuitgave bestaande uit 550 exemplaren.
Jan van Woensel Kooy: (1878-1903). Mede-oprichter en directeur van de
hofstede ‘Oud-Bussem’ (modelboederij) en grondexploitant. Hij bezocht Van Eeden
enige malen op Walden.

16 Augustus.
Onderhandelingen met Laan over 't bosch aan de overkant.
Laan: Laan bezat een stuk bos in de buurt, waar de familie Van Hoogstraten een
huis wilde laten zetten. Van Eeden ging bij de onderhandelingen hierover niet zo
tactisch te werk en er ontstond ruzie. Op 18 augustus schreef hij in zijn Dagboek
over ‘Het afschrijven van Laan die
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kwaad was om een zin van mij. Daardoor zou het wonen van de Hoogstratens hier
ook vervallen. Toen heb ik beleefd excuus verzocht.’ Pas daarna kon de koop
doorgaan.
bemest: Van Eeden was van mening dat men desnoods een kolonie kon opzetten
op schrale grond: deze viel immers te bemesten! Hij heeft hierover te lichtvaardig
gedacht, de bemesting bleek een moeizaam en bovendien kostbaar proces.

1 Sept.
Bertha Zimmerman wil niet op Cruysbergen komen. Ik zie van Cruysbergen af.
Bertha Zimmerman: Aanvankelijk was er besloten dat Bertha ook op Cruysbergen
zou komen wonen. Wegens de moeilijkheden die ontstaan waren om het bezit ervan,
verbood haar familie haar in de villa te gaan wonen.
Ik zie van Cruysbergen af: Bertha's broer Willem was zich met de zaak gaan
bemoeien. (Reeds op 18 augustus had Van Eeden in zijn Dagboek geschreven:
‘Van daag het woedende antwoord van Bertha's broer.’) Deze wilde hem van
Cruysbergen en de bijbehorende grond verjagen, omdat het huis eigenlijk van Bertha
was, zij had het betaald. Van Eeden kon daar weinig tegen doen.

16 October.
De groote akker omgeploegd en bemest voor rogge (oostelijke helft) met hulp van
Langelaar. 1 mud rogge gezaaid.
Langelaar: Jan Langelaar (1864-1947). Kolonist op Walden; landbouwer, verzorgde
ook het vee. Hij was getrouwd, had vijf kinderen en bewoonde een apart huisje op
Walden, in de westhoek (zie bijlage II).

24 October.
Bezoek van Heyenbrock.
24 October: Op deze datum noteerde Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Van nacht sliep
ik thuis, maar werk nu weer in mijn hut. Ik schrijf aan Hoofdst. VI [van Van de koele
meren des doods] en aan de nutslezing.’ Met het laatste werd bedoeld de rede
‘Waarvan leven wij?’, op 7 december
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van dat jaar te houden voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Rotterdam.
Hij werkte hieraan van 1 oktober tot half november. (Zie hoofdstuk De ontwikkeling).
Heyenbrock: Johan Coenraad Herman Heyenbrock (1871-1948). Aanvankelijk
was hij toneeldecorateur en journalistiek tekenaar, later schilder, pasteltekenaar en
lithograaf van havengezichten en grote industrieën; socialistisch propagandist. Hij
maakte reizen door heel Europa en was de stichter van het Museum van de Arbeid
in Amsterdam. Hij is bestuurslid geweest van het Frederik van Eeden-Genootschap.
In zijn persoonlijk Dagboek schreef Van Eeden dezelfde dag: ‘Gister bezoek van
Heyenbrock, den propagandist. Ik vond hem niet helder en niet bescheiden en hij
maakte mij moe, maar de indruk was toch niet naar.’

7 November.
De vos gekocht met Langelaar op de markt te Utrecht. Ruzie met Dop.
vos: Paard met eenkleurig haar; de grondtoon is rood. De kleurschakeringen zijn
talrijk, terwijl deze tinten ook nog door de voedingstoestand kunnen worden gewijzigd.
markt te Utrecht: Het kopen van een paard was iets geheel nieuws voor Van
Eeden. Op 11 november schreef hij in zijn Dagboek: ‘Maandag op de paardenmarkt
in Utrecht. Een eigenaardige dag. Half vervelend, zeer vervullend en per slot niet
onbevredigend. Maar ik was zoo vol van dat koopen van het paard, dat ik den heelen
nacht wakker lag.’
Dop: Dop woonde nog steeds op Cruysbergen; er waren moeilijkheden over de
kosten van over te nemen huisraad, stoffering enz. Van Eeden vond die te hoog.
Op 11 november maakte hij de volgende opmerking hierover in zijn Dagboek: ‘Ik
leg wat overhoop met Dop, maar dat laat zich alles nog al gunstig aanzien. Wat zal
ik blij zijn als die menschen hier van daan gaan.’ Op 14 november voegde hij eraan
toe: ‘Het ongenoegen met Dop nam grooter afmetingen aan en beroofde mij Zaterdag
zelfs van mijn nachtrust.’ Maar aan het eind van de maand leek het ergste voorbij
te zijn: ‘De herrie met Dop is bijna over.’ Dat was echter niet het geval, het zou nog
tot juni van het volgende jaar duren eer de kwestie opgelost werd (zie 20.VI.1899).
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30 November.
Mevrouw Van Eeden koopt het huis van Broekman.
30 November: Op deze dag maakte Van Eeden de volgende aantekening in zijn
Dagboek: ‘Ik heb 14 dagen niet in mijn hut geslapen om aan de lezing te werken.
Die is nu bijna af.’ Bedoeld werd ‘Recht of macht’, een rede voor de Bond van
Nederlandsche Onderwijzers te Amsterdam, te houden op 9 december van dat jaar,
waaraan hij de tweede helft van november gewerkt heeft. (Zie hoofdstuk De
Ontwikkeling).
Broekman: H. Broekman, effectenmakelaar, woonde op het aangrenzende
landgoed ‘Klein-Cruysbergen’, dat gekocht werd door Van Eedens moeder. Hij bezat
een stuk grond op Walden, waardoor nogal wat ruzie is ontstaan.

14 December.
De kleine akker bij De Lelie wordt diep gespit, 't eikenhakhout gerooid, over ongeveer
⅙ H.A. Met Jan de Graaf en Willem van Riet. Jan de Graaf tot tuinman genomen.
De kleine akker bij De Lelie wordt diep gespit: Van Eeden genoot van het werk.
Diezelfde dag noteerde hij in zijn Dagboek: ‘Van morgen heerlijk gespit. Als dit bedrijf
nu, zooals het natuurlijk worden moet, was zonder zorg, van zelf marcheerend door
regel en orde en zich makkelijk zelf dekkend, dan is er geen voortreffelijker leven
op aarde denkbaar. Het zou mij in alles voldoen, en geen uur van den dag zonder
vrede of glans laten.’ De voorgaande dag was hij bij zijn vriend Van Deyssel op
bezoek geweest, maar het viel hem tegen: ‘Bij Karel had ik niet dat prettige van
vroeger omdat ik nu zooveel beters ken. Ik dacht aan mijn hut, mijn landwerk, en
toen vond ik zijn bestaan zoo griezelig duf en ongezond. Maar wij spraken toch zeer
aangenaam.’
De Lelie: Het huis ‘De Lelie’ is door Willem Bauer aan de Nieuwe
's-Gravelandscheweg op grond van Walden gebouwd en werd op 19 februari 1899
door de familie Van Eeden betrokken. Van Eeden zelf woonde er niet permanent,
hij verkeerde liever in zijn blokhut, maar bezat er wel een bibliotheek-studeerkamer.
Jan de Graaf: (geb. 1872). Tuinman-kolonist op Walden.
Willem van Riet: Willem Frederik van Riet (geb. 1875). Een der eerste kolonisten
op Walden. Getrouwd, twee zoontjes. Hij was de broer van Van Eedens vroegere
huisknecht in diens Amsterdamse praktijk. Hij kon smeden, timmeren, tuinieren en
voorts allerlei voorkomende werkzaamheden verrichten. Daarom nam Van Eeden
hem maart 1898 als knecht op Walden in dienst. Hij bleef echter geen ‘bediende’
en kreeg in 1900 een
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eigen huisje, betaald met geleend geld van mevrouw Van Eeden-van Warmelo.

Januari.
Boomen gehakt en tot brandhout gezaagd met Jan de Waardt, Jan de Graaf en
Willem van Riet. Houtloods gebouwd.
Januari: Het regende en stormde veel in die tijd. Van Eeden maakte de eerste
‘Drievoudzangen’ (later opgenomen in Enkele Verzen herdrukt in Van de passielooze
lelie) en enkele verzen, die hij naar De Nieuwe Gids stuurde. Op 16 januari schreef
hij in zijn Dagboek: ‘Er is nog weer een moeielijkheid gerezen omdat B[etsy] niet
begreep dat ik door bleef spitten toen ze op Walden kwam. Maar eergister was ik
zeer vredig. Ik ben weer voortgegaan aan den roman [Van de koele meren des
doods]. De uiterlijke stoornissen zijn weer overwonnen. Ik bekommer mij niet meer.
Het is beroerd weer door den gestadigen regen. Dit geeft de kleine moeielijkheden
buiten die niet zwaar zijn te dragen. Mijn hut begint te lekken evenals die van Bauer.
Nu moeten er herstellingen aan gedaan worden. Dat alles zal den zomer des te
zoeter maken.’
Jan de Waardt: Hij was een voormalige academie-genoot van Herman
Heyenbrock en tekende in allerlei tijdschriften karikaturen van politieke figuren. Hij
maakte onder meer illustraties bij Een vergeten hoofdstuk van Domela Nieuwenhuis.
Heyenbrock wilde met De Waardt het sociale onrecht in woord en beeld te brengen.
Ze probeerden Van Eeden mee te krijgen, maar deze weigerde en maakte hen
duidelijk dat aantoning negatief was en volstrekt nog geen andere weg wees naar
een betere samenleving.

30 Januari.
Tocht naar de Ipenburg's in Uithoorn, te paard. Hen toegezegd dat ze op
Cruysbergen zouden mogen komen. Herstel van de verstandhouding met Bertha
Z. Zij geeft ons alle grond ten gebruike.
de Ipenburg's: H.A.J. Ipenburg (geb. 1864), handelsreiziger, met vrouw en zeven
kinderen. Hij zou aanvankelijk als administrateur fungeren, ging echter brood bakken.
Op 2 maart schreef Van Eeden over hem in zijn Dagboek: ‘Ik ben blij dat Ipenburg
een man is die geloof ik deugt voor wat ik bedoel. Ik geloof dat dit een gelukkige
tref is geweest.’ Later bleek
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dit niet zo te zijn; Ipenburg was geen goede medewerker en moest reeds spoedig
van Walden vertrekken.
Bertha Z.: Bertha Zimmerman. Omdat er geen goed contract was opgemaakt,
behoorde Cruysbergen officieel aan Bertha. Haar familie dreigde Van Eeden van
de grond te verjagen, maar na mondeling overleg werd de ruzie bijgelegd. Toch
was de kwestie nog niet opgelost.

1 Februari.
Martha en de kinderen verhuizen naar De Lelie. Ik werk aan 't sorteeren van puin
voor den oprij-weg. Takkebossen gemaakt.
Martha: Martha van Eeden-van Vloten (1856-1943). Dochter van de strijdbare
vrijdenker Johannes van Vloten en van 1886-1907 getrouwd met Frederik van
Eeden. Ze nam niet daadwerkelijk deel aan het kolonieleven, maar woonde in de
fraaie villa De Lelie met haar twee zoons. Zij hield zich echter geenszins afzijdig
van hetgeen er op Walden gaande was en vooral de jonge kolonisten wist zij goed
op te vangen in haar huis, waar muziek gemaakt werd, Van Eeden vaak voorlas uit
zijn jongste werk en zelfs vreemde talen gedoceerd werden.
de kinderen: Hans van Eeden (geb. 1877), oudste zoon, studeerde te Zürich en
Karlsruhe en is Dipl. Ing.; Paul van Eeden (1889-1913), jonggestorven tweede zoon,
bezocht kunstnijverheidsacademies o.a. te Londen en Dresden, was enige tijd in
de kunsthandel werkzaam.
verhuizen: De Van Eedens hadden vanaf 1893 gewoond in het huis ‘Dennekamp’
(architect: Berlage), even verderop aan de Nieuwe 's-Gravelandscheweg in Bussum.
Op 19 februari tekende Van Eeden in zijn Dagboek aan dat de verhuizing
afgelopen was: ‘Het is vrij glad gegaan. De laatste dagen op Dennekamp waren
melancholiek. Nog lang bleef ik er thuis voelen, zoolang er warmte en eten was.
Eindelijk werd het als een afgeknaagd skelet, en ik griezelde er van. Het nieuwe
huis is mooi en gezellig.’ Zijn verhouding met Martha was nogal gespannen. Meer
dan eens deden zich ‘onaangenaamheden’ voor. Ook daarom verkoos Van Eeden
de hut op Walden. Hij kon er trouwens prima werken en voelde zich daar meer
betrokken bij de kolonie: ‘Ik vreesde eerst, dat de hut-vrede zou aangetast worden,
maar 't is hier even eenzaam en vredig. Ik zou in 't huis niet aarden, het is te mooi.
Maar ik vind het prettig er te mogen komen. Maar men maakt het zich erg lastig,
om gemak.’
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8 Maart.
Van Oordt gekomen met een groote verhuisboel.
8 maart: Daags daarna schreef Van Eeden in zijn Dagboek dat hij aan een ‘rede
voor werklui’ werkte. Hier werd bedoeld Waarvoor werkt gij? (De verovering van het
bezit door de arbeider), een ‘toespraak tot werkenden’ die hij op 14 maart zou
houden in d'Geelvinck te Amsterdam. (Zie hoofdstuk De ontwikkeling).

17 Maart.
De kleine akker bij De Lelie bemest, met kunstmest (Kainiet 80, Thomasphosph.
60 en Kalk 100 K.G.) en stalmest. Toen beploegd en bezaaid met haver en klaver,
geëgd en besleept.

21 Maart.
Sneeuw. Hout hakken.
Sneeuw: Diezelfde dag noteerde Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Het veldwerk staat
stil om de sneeuw. Ik heb weer hout gehakt. Ik schreef een “Naschrift” aan de lezing.’
Ook begon hij weer aan Van de koele meren des doods (hoofdstuk VII).

28 Maart.
De groote akker westelijke helft bemest met stratiotes. Geploegd.

14 April.
De boogaard omgespit met Ipenburg, Jan de Graaf, Langelaar, Van Oordt en Van
Riet. Aardappelen gepoot in den boogaard, en op de westelijke groote akker. Bezoek
van Van den Broek en van De Veer die verzocht op Cruysbergen te wonen.
Aanvragen van Damie uit Liverpool, Sullivan uit Londen.
Ipenburg: Zolang Cruysbergen nog door Dop bewoond was, verbleef het gezin
Ipenburg in een der hutten op Walden.
De Veer: J.H. de Veer (geb. 1860). Kolonist op Walden; jurist; dichter van Braga
op Walden (1902) waarin gedichten over de ‘luilakken’ en ‘halve
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garen’ op Walden en andere kolonies, en spotverzen op Frederik van Eeden en zijn
familie. In deze bundel staat tevens een gedicht gebaseerd op het bekende
anagrammatische kreeftdicht: Waar Allen Luieren Daar Eet Niemand/Nochtans Eet
Die Luitert Als Wij.
Van den Broek: Jan A. van den Broek. Zoon van C.J.H. van den Broek met wie
Van Eeden discussieerde over de Rijkshoeven. Dienstweigeraar. Bezat in 1902 een
kwekerij in Ouddorp. Hij was in 1904 een korte tijd kolonist op Walden. Vervolgens
ging hij naar de Verenigde Staten, waar hij lector werd (Kansas City).
Damie:?
Sullivan:?

24 April.
De Maerle bewoond door Van Hoogstraten. Ada van Heyningen en Beatrice
behangen en stoffeeren 't koetsiershuis van Cruysbergen, herdoopt ‘De Kaap’.
De Maerle: Het huis dat door Willem Bauer voor de familie Van Hoogstraten gebouwd
is op, van Laan gekochte grond.
Ada van Heyningen: (geb. 1868). Patiënte uit Zuid-Afrika. Ze logeerde voor 1899
regelmatig bij Van Eeden en woonde eerst in een hut, later in het huisje ‘De Kaap’
op Walden. Ze trouwde met de kolonist P. van Braam en keerde later, na zeer veel
ruzie met Van Eeden, naar Zuid-Afrika terug.
N.B. Walden had aanvankelijk nóg een functie voor Van Eeden als psychiater.
Het zou dienen als particulier rusthuis waar zijn patiënten op het land konden werken
als deel van zijn therapie.
Beatrice: Beatrice Marsland. Voormalig patiënte van Van Eeden. Afkomstig uit
Engeland.

1 Mei.
Dop vertrekt uit Cruysbergen en onmiddelijk trekken de Ipenburgs en De Veer er
in. De kleine akker bij 't Keet-gebergte bemest met kunstmest (Kali 30, Superphosph.
40, Kalk 80), met stalmest en bezaaid met erwten (noordelijke helft), later boonen
geplant op de zuidelijke helft.
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9 Mei.
Willem van Riet bracht Jannetje mee uit Goes.
Jannetje: Jannetje Meyler (geb. 1876). De a.s. vrouw van Willem van Riet. Zij zou
voor de kolonisten gaan koken.

14 Mei.
Mary Suermondt gekomen.
Mary Suermondt: (geb. 1872). Verloofde van de schrijver Adriaan van Oordt.

15 Mei.
Overval van reporters, Elout van 't Handelsblad en Doren van de New York World.
Elout: C.K. Elout (1870-1947). Het artikel dat de journalist Elout schreef, verscheen
onder de titel ‘Boer en Dichter’ in Het Algemeen Handelsblad van 19,20 en 21 juli
1899. In het derde deel schreef hij over zijn bezoek aan Walden. Hij merkte op dat
Van Eeden door de praktijk gelouterd, geen Tolstoyaan en socialist meer was.
Doren:?

19 Mei.
Van Oordt, Bauer, Mary Suermondt, Ada en Beatrice eten bij elkaar aan een tafel
op De Kaap. Zaterdags bijeenkomst van ons allen in de gezelschapskamer waar
Beatrice Chocola schenkt. Mary van Hoogstraten is de boekhouding begonnen.
de gezelschapskamer: De ‘woonkamer’ op Cruysbergen waar vergaderingen en
andere bijeenkomsten plaatsvonden.

25 Mei.
Maskerade in Van Oordt's hut in midden-eeuwse kostuums.
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31 Mei.
Tocht naar de markt te Hilversum met het wagentje. Het vee bestaat nu uit: de twee
paarden Vos en Ras, de twee melkgevende koeien Hilda en Nellie, een eenjarige
pink, een stierkalf, vier varkens, 30 kippen, drie eenden, vijf bijenkorven met bijen,
twee schapen.
pink: Een pink is een vrouwelijk rund op een leeftijd van 1 tot 2 jaar.

5 Juni.
De boogaard en de westelijke groote akker gehakt en van onkruid gezuiverd, met
Ada, Mary Suermondt, Van Oordt. In den boogaard zijn nog wortelen gezaaid. In
de westelijke akker is nog gezaaid gerst, linzen en boekweit. Verder boonen gelegd
westelijk van 't huis Cruysbergen en in de groote akker.
In de vorige maand zijn nog 200 palen in 't water gelegd van gerooide boomen
en is er gras in 't park gezaaid. Rudolf Mauve is op Cruysbergen gekomen.
akker gehakt: Hakken is de grond losmaken met de hak, een halfcirkelvormig
handgereedschap.
palen: De omgehakte bomen werden in het water gelegd, opdat ze niet zouden
verrotten. Als men houdt nodig had, haalde men de bomen weer uit het water.
Rudolf Mauve: (1878-1965). Zoon van Anton Mauve, de schilder. Studeerde te
Delft voor architect en trouwde met Mary van Hoogstraten.

9 Juni.
De boonen en de kleine Z. akker gewied. Alle vruchtboomen op bladluis nagezien
door Arie de Graaf. De Vos is bij den hengst in Blaricum geweest.
Arie de Graaf: Arie de Graaf moet een vergissing zijn. Op Walden woonden Jan
de Graaf en Arie Langelaar (zoon van Jan Langelaar). Misschien bedoelt Van Eeden
Arie èn De Graaf.
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10 Juni.
Bezoek van G. de Blauw (Trekweg 72, Den Haag), lithograaf, 37 jaar. Wil buiten
wonen, hoenders fokken. Heeft vrouw en één dochter.

11 Juni.
Bezoek van Bouwe Koopmans, timmerman, verkiest dit leven boven zijn
stadsbestaan en wilde graag meedoen.
11 juni: Over deze dag schreef Van Eeden daags daarna in zijn Dagboek: ‘Gister
op de vos naar Hilversum gereden, door de Zondagsmenschen op de
s-Gravelandscheweg. Ik werd blijkbaar heel mal gevonden. Ik trok 't me even aan.’
Bouwe Koopmans:?

12 Juni.
De punt gewied en gehakt.

15 Juni.
Er wordt boonenrijs gezet, en vanavond kool gepoot in de lage moestuinen. Het is
buitengewoon droog. Brief van Labberton of freule Siccama komen mag. Mauve en
Van Riet maken een zwemhuisje in de lage moestuin.
freule Siccama:?
zwemhuisje: Langs het gebied van Walden stroomde een beekje, het Luije Gat
genaamd. Waarschijnlijk was daar een badhuisje (zie bijlage I).

16 [juni].
Pannekoeken-soiree van De Veer, op 't grasperk bij Cruysbergen. Allen bij-een,
lange pijpen en limonade. Spring-evoluties.
Lange pijpen: Het gezamenlijk roken uit lange (Goudse?) pijpen?
Spring-evoluties: Spelletje?
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17 [juni].
De eerste aardbeien. 'S avonds komt Van Lokhorst en Jet van Kempen op
Cruysbergen.
17 [juni]: In zijn Dagboek schreef Van Eeden die dag: ‘Van nacht koeien om mijn
hut. Ik in mijn nachthemd op bloote voeten de deur uit om ze weg te drijven.’
Van Lokhorst: Jan van Lokhorst. Hij was een studiegenoot (in de rechten) en
goede vriend van Jo Labberton.
Jet van Kempen: De verloofde van Van Lokhorst.

18 [juni].
(Zondag). Frans Coenen en zijn vrouw logeeren bij Van Oordt. Hedennacht regen
na 3 weken droogte.
Frans Coenen: (1866-1936). Studeerde rechten, was enige jaren toneelrecensent,
daarna conservator van het museum Willet-Holthuysen. Auteur van
pessimistisch-naturalistische romans en novellen, tevens criticus en essayist.

20 Juni.
De schapen geschoren. Er zijn nu zes korven met bijen. Het bezit van Cruysbergen
is nog steeds in gevaar. Broekman dreigt de overgang te versperren, Dop met een
proces om 't overgenomen goed.
Cruysbergen: De betrekkingen met Bertha Zimmerman waren sinds juni weer
verslechterd. Op 16 juni klaagde Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Met Bertha is het een
droevige historie. Het is een wonderlijk wezen. Onredelijk, genereus, zwak en toch
halsstarrig. Met een goede steun zou zij prachtig worden. Maar om haar te steunen
moet men haar zeer goed doorgronden. Ik heb haar willen helpen toen ik er nog
niet wijs genoeg voor was. Nu is alles uiterst netelig en moeilijk.’ De volgende dag
legde hij in een brief aan zijn moeder uit op welke wijze Bertha Walden in gevaar
had gebracht: ‘Door namelijk in de eerste helft van dit jaar zoo mild en zorgeloos te
zijn dat ze niet toekwam, waardoor haar broers weer tusschenbeide zijn gekomen,
dreigende met curatele. Voor haar huishouden geeft ze niets uit, maar ze houdt
slecht boek en kan niet weigeren wie haar vraagt. [...] Met dat al zullen we nu haar
hulp hier moeten missen en ik zal ook wel de belasting moeten betalen. Ze gaf tot
nu toe 100 in de maand dus dat scheelt nogal wat. Gelukkig heb ik nu betalende
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gasten, waardoor voorloopig de ergste nood gestild wordt.’
Broekman: Hoewel Klein-Cruysbergen aan mevrouw Van Eeden-van Warmelo
was verkocht, woonde de familie Broekman er nog in. Zij hadden bovendien nog
een deel van de grond in handen gelegen tussen het oostelijk en westelijk deel van
Walden; de kolonisten mochten daar niet overheen lopen (zie bijlage II).
Dop: Toen Van Eeden en B. Zimmerman zonder af te dingen de gevraagde som
voor Cruysbergen betaalden, probeerde Dop voor de inrichting daarvan, meubels,
stoffering en andere dingen, óók zoveel mogelijk geld te krijgen. Hier protesteerde
Van Eeden echter tegen en weigerde het bedrag te betalen. Tenslotte heeft Bertha
Zimmerman toch Dops eisen ingewilligd.

27 Juni.
Dinsdag. Het heeft geregend. Louis Coenen en zijn vrouw zijn op Cruysbergen.
Dora Hijmans verzorgt de kinderen van Iep. Ruzie tusschen Rijk en Jan Langelaar.
Jan had Rijk Woensdag gevraagd of hij 's morgens vroeg de beerput op De Maerle
wou leegscheppen. Rijk had gezegd dat hij de boekweit wou wieden. Toen had Jan
gevloekt en was Rijk kwaad geworden. Zaterdag maakte Rijk ruzie aan huis en liep
weg naar Klaren, om zich daar voor 't maaien te verhuren. Vrouw Langelaar kreeg
een zenuwtoeval. Gister maakte Rijk 't weer goed met de vrouw, maar de broers
spreken nog niet.
Gister aardbeien-partij van Beatrice. Uiterst geslaagd. Hol en Jo Termaat waren
gasten, en alle menschen en kinderen van Walden bijeen, behalve Betsy v.H.*
* Hierna de oorspronkelijke tekst (tien woorden) doorgehaald. Onleesbaar. Bijschrift
in potlood door Hans van Eeden: ‘Waarschijnlijk onleesbaar gemaakt door B.v.H.’.
Louis Coenen: (1856-1905). Hij was tien jaar ouder dan zijn broer Frans; een vrij
bekend komponist en pianist; leraar conservatorium te Amsterdam. Hij zocht als
gast op Walden herstel van zijn overspannenheid.
Dora Hijmans: Lid van de familie Hijmans, waarvan enigen patiënt van Van Eeden
waren. Hij kreeg hiervoor een aantal jaren een vaste toelage, die werd ingetrokken
toen hij in 1908 en 1909 driemaal naar Amerika ging.
Iep: Afkorting van Ipenburg, door Van Eeden meermalen als ‘Iepenburg’
geschreven.
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Rijk en Jan Langelaar: Resp. de jongste en de op een na oudste zoon van Jan
Langelaar.
Klaren: Waarschijnlijk een boer in de buurt.
aardbeien-partij: De aardbeien-partijen werden meestal aan het eind van het
seizoen gehouden, wanneer de aardbeien op de markt niet veel meer opbrachten.
Jo en Hol Termaat: Jo was reeds in 1893 patiënte van Van Eeden. Hol was
waarschijnlijk een zuster van haar.
Betsy v.H.: Bedoeld wordt Betsy van Hoogstraten. Haar verhouding met Van
Eeden liep begin 1899 ten einde. Betsy sorteerde haar brieven en verbrandde een
deel, de rest zou ze later (in 1907) uitgeven. De eerste helft van 1899 hadden beiden
nogal wat moeite met de nieuwe situatie.

28 Juni.
Bertha Zimmerman geeft volmacht aan haar broer, die dreigt Cruysbergen te
verkoopen. Ik bied aan Cruysbergen te koopen op crediet. Het maaien begint.
Bertha Zimmerman: Volgens Van Eeden zou Bertha's broer haar gedwongen
hebben het geld dat gediend had om Cruysbergen te kopen, terug te eisen. Daarop
had zij de zaak uit handen gegeven.
Nadat Van Eeden het huis samen met Betsy van Hoogstraten gekocht had,
verzoende hij zich opnieuw met de familie Zimmerman. Ruim een week na de
officiële overdracht, op 11 juli, schreef Bertha een brief aan Van Eeden, waarin ze
hem gebrek aan vertrouwen in haar verweet en er de nadruk op legde dat haar
broer, de advocaat en de notaris op de hoogte waren van de schenking (nl.
Cruysbergen) die zij hem destijds had gedaan en dat zij die overeenkomst bindend
achtte alhoewel er geen notariële acte van was opgemaakt. Zij had slechts volmacht
gegeven aan haar broer nadat in een aparte verklaring was vastgelegd dat zij onder
geen enkele omstandigheid zou toestaan in de verkoop van Cruysbergen. Haar
broer had haar echter verzekerd dat hij Van Eeden niet gedreigd had - zoals deze
beweerde - maar dat de laatste zelf had aandrongen op de overname.

29 Juni.
Bespreking met den heer W. Zimmerman over 't koopen van Cruysbergen.
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30 Juni.
Drie wagens hooi binnengebracht. 21 pond aardbeienjam gemaakt.

1 Juli.
Regen, er liggen nog 4 wagens hooi te veld. Labberton weer hier. Beslissing dat ik
met mevr. Van Hoogstraten Cruysbergen zal koopen, voor 30.000, mijn helft
bestaande uit een rentelooze hypotheek tot 1905. Dit 's avonds meegedeeld aan
de Zaterdag-avond krans, en hen toegesproken om tot hard werk en soberheid te
manen.
Cruysbergen: Betsy van Hoogstraten betaalde haar deel (ƒ 15.000) constant. Van
Eeden moest voor zijn hypotheek zijn overig bezit als borg stellen. Tevens betaalde
hij Bertha Zimmerman de voor Walden gemaakte onkosten in halfjaarlijkse termijnen
terug. Dit deed hij met geld van zijn moeder.
Zaterdag-avond krans: De gezelligheidsbijeenkomsten werden meer en meer
vergaderingen, waarop het wel en wee van Walden besproken werd.

3 Juli.
's Middags gehooid, doch niets binnengehaald. 's Avonds overdracht met mevr. Van
Hoogstraten van Cruysbergen, bij notaris Perk. Jet van Kempen gelukkig weg.

4 Juli.
Hevige storm en regen. Hooi nog te veld. Er is een koeienstal gemaakt van de
paardenstal. Er wordt een dorschvloer gemaakt.

6 Juli.
Ik maak een reglement. Nog geen hooi-weer. Koolrapen geplant.
reglement: Van Eeden begreep wel dat de organisatie van Walden bijzonder zwak
was en dat er daarom een reglement moest komen. De inhoud ervan is niet bekend.
Wel is er een ongedateerde kladnotitie van
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hem uit die tijd bewaard gebleven, voor de ‘maatschap en vestiging Walden’, waarbij
toen ook de terreinen van B. van Hoogstraten (De Maerle) en van Van Oordt (waarop
zijn hut stond) gerekend werden. Het doel was ‘door samenwerking voorzien in
eigen levensonderhoud op gemeenschappelijken bodem’. De leden moesten òp
het terrein van de maatschap wonen om van de voordelen ervan te kunnen genieten.
Over de wijze van werken werd echter nog niet gesproken.

7 Juli.
Droog en zonnig. Vier wagens hooi binnengehaald, al wat er nog lag.

9 Juli.
Gesprek van Betsy van H. en mij met Ipenburg. Hij wil weg en wij willen hem niet
houden. Mevrouw Van Eeden logeert hier. Wedrennen.
Wedrennen: De renbaan grensde aan Walden (zie bijlage II). Men had er vanuit
het huis De Lelie het volle zicht op.

10 Juli.
Landry verzoekt plaats op Walden
Landry: L. Landry. Leraar; patiënt van Van Eeden die genezing zocht op Walden.
Hij vervulde in 1912 de rol van Harold in Lioba. Van Eeden kende hem al in 1897.

11 Juli.
Van Suchtelen komt op Cruysbergen.
Van Suchtelen: Nico van Suchtelen (1878-1949). Schrijver en dichter; studeerde
wis- en natuurkunde, rechten en filosofie; gepromoveerd in de staatswetenschappen.
In 1902 getrouwd met Carry van Hoogstraten. Directeur van de Wereld-Bibliotheek;
eerste voorzitter en later ere-voorzitter van het Frederik van Eeden-Genootschap.
Was van juli 1899 tot september 1900 op Walden; de gedichten die hij in die tijd
maakte, verraden invloed van Van Eeden. Hij heeft altijd ontkend dat zijn roman
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Quia Absurdum (1906) een beschrijving van Walden en haar bewoners zou zijn.
Andere romans van hem zijn o.a. De stille lach (1916) en Demonen (1920). Voorts
verwierf hij bekendheid door toneel en filosofisch-moralistische studies en essays.

12 Juli.
Langelaar's akker gehakt met M.S. en Mauve.
M.S.: Waarschijnlijk Mary Suermondt.

18 Juli.
De nieuwe graan-molen in werking; voldoet goed. Hakken en wieden in de boonen
klaargekomen. Stof en zonnig, strakke blauwe lucht.* De erwten geplukt op den
akker.
* De tekst is van ‘18 juli’ tot en met ‘blauwe lucht’ met potlood omlijnd en door Hans
van Eeden voorzien van de aantekening: ‘Handschrift v.E.v. Hoogstraten-v. Hoytema
(Betsy)’.

30 Juli.
Ik ben 14 dagen weggeweest. Er zijn maar kleine moeielijkheden geweest. Willem
van Riet wou niet ‘onder’ een ander werken. Overigens ging alles goed. Van Lokhorst
vertrokken.
weggeweest: Van 16-30 juli logeerde het gezin Van Eeden in Noordwijk, waar
Martha's moeder woonde in een door Berlage gebouwd huis, villa ‘Liesbeth’.
De eerste dag van zijn verblijf aldaar schreef Van Eeden al in zijn Dagboek: ‘Ik
lette op hoe ik tegenover Walden voel. Ik wil er naar gaan verlangen. 'S middags
voelde ik al de warme genegenheid tegenover allen daar achtergelaten. Ik wou ze
allen groeten als mijn kindertjes. Maar er is nog over dat waas, wat altijd over thuis
leit als men op reis gaat. Dan lijkt thuis saai. Maar toch voel ik hoe het mij dierbaar
is, juist dó̄ór al de zorg en verdrietelijkheden, daar gehad.’
Overigens ging alles goed: Wat Van Eeden hier niet schrijft, is dat hij zelf veel
moeite had met de overgang van het serene vakantieverblijf te Noordwijk naar de
alledaagse beslommeringen van Walden, zoals blijkt uit zijn Dagboek-aantekening
van 31 juli: ‘Ik moet erkennen dat ik geducht landerig was sints mijn terugkomst.
Zwaartillend neerslachtig. Be-
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zwaard over geld, geen lust in gezelschap.’
Van Lokhorst vertrokken: Hij ging logeren bij de Van Hoogstratens waar Van
Eeden hem al spoedig weer tegen het lijf liep. Omdat hij zich aan hem ergerde,
besloot Van Eeden voortaan niet meer op De Maerle te ontbijten, maar in zijn hut
te blijven, waar hij op melk, honing en brood leefde.

31 Juli.
De rogge heden gemaaid. De koeien loopen in 't gehuurde weitje, springen telkens
over 't hek. Muziek gemaakt door Coenen en Jeanne Hijmans. De eerste meloenen.
Coenen: Waarschijnlijk Louis Coenen die een uitstekend musicus was. Op De Lelie
stond een vleugel waaraan hij wel vaker speelde.
Jeanne Hijmans: († 1941). Patiënte van Van Eeden; trouwde met prof. dr. W.
Vogelsang, hoogleraar kunstgeschiedenis te Utrecht. Ze was zeer muzikaal en zong
en speelde veel.

5 Aug.
600 schoven rogge binnengehaald, en nog 350 van Langelaar. Landry in Carry's
hut. Van der Woude heeft zich aangemeld en komt vandaag. Aaltje Bakker met 3
kinderen gekomen. Van Suchtelen vraagt te mogen blijven. Er zijn 4 varkentjes
gekocht. De aardappelen zijn klein, door de droogte. Op de roggestoppels 14 voer
varkensmest en oude paardemest gereden. Iep bakt nu lekker brood, 14 pond
daags. Droog en heet en stoffig.
Carry's hut: Carry van Hoogstraten, de oudste dochter van Betsy, had op Walden
een eigen hut.
Van der Woude: Dirk van der Woude (1880-1899). Op 15 augustus noteerde
Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Van der Woude bevalt mij’. (Over zijn zelfmoord enkele
maanden later, zie 18.XII.1899).
Aaltje Bakker: Aaltje Bakker-Gerlings (geb. 1865). Weduwe met drie kinderen.
Zij verzorgde de huishouding op Cruysbergen. Bezat lange tijd geen eigen huisje
en woonde met haar kinderen op één kamer in het hoofdgebouw. Zij verbleef tot
1907 op Walden en emigreerde in 1911 naar de V.S.
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17 Aug.
De knollen zijn gezaaid en komen op. De tafel wordt nu naar Cruysbergen verplaatst.
Overvloed van honing. Al de rogge, haver en erwten binnen. Er worden boonen
ingemaakt op Cruysbergen. Iederen dag aanvrage van bezoekers of aspirant
deelnemers (zie bijgevoegde brieven).
tafel: Aanvankelijk aten de bewoners van Walden afzonderlijk in hun eigen hutten
of huisjes. Om praktische redenen werd de (warme) middagmaaltijd nu gezamenlijk
genuttigd. Men ontbeet afzonderlijk of in kleine groepjes.
bijgevoegde brieven: Deze zijn niet bij het manuscript van het Walden-dagboek
aangetroffen. Evenmin elders in het Van Eeden-Museum.

22 Aug.
Doeff is komen zien of hij in onze buurt mocht wonen. Ipenburg heeft een nieuwe
betrekking. Vrouw Langelaar heeft ischias.
Doeff: Hendrik Doeff (1863-1919). Controleur Binnenlands Bestuur in voormalig
Nederlands-Indië. Daarna journalist. Van Eeden schreef (aan zijn vriend Borel) over
Doeff: ‘Ik ken hier ook een jong controleur die mij veel van Indië vertelt. Hij heet
Doeff en heeft een boekje geschreven over zijn ervaringen in de Lampongsche
districten. Het is een goede jongen waar veel inzit, al is hij wat geaffecteerd, en al
schrijft hij middelmatig. Hij heeft een lief vrouwtje, dat alles trouw met hem heeft
meegemaakt.’ Doeff maakte in 1897 een register voor de Studies (I, II en III) van
Van Eeden. (Bij mijn weten is het nooit gepubliceerd).

23 Aug.
Beatrice vertrokken. Bezoek van Borel.
Borel: Henri Borel (1869-1933). Chinese tolk in China en Ned. Indië, redacteur
kunst en letteren van Het Vaderland sinds 1913. Hij was met Van Eeden, niet zonder
herhaalde stoornissen, bevried sedert 1889. Tussen 1889 en 1916 is er tussen hen
een drukke correspondentie gevoerd. In 1905 heeft Borel een tijdje op Walden
gewoond.
Op 24 augustus schreef Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Borel was hier en ik vond
het een heerlijk bezoek.’
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27 Aug.
Regen na maanden droogte. De knollen worden gewied. Ipenburg zal 1 Sept.
weggaan en De Veer 1 Oct. Alles zeer tot mijn genoegen. Truida Everts heeft
aangevraagd en zal Januari op Cruysbergen komen. Het dorschen begint.
Regen na maanden droogte: Twee dagen later noteerde Van Eeden ook in zijn
Dagboek: ‘Eindelijk is de droge tijd voorbij. Het heeft verbazend lang geduurd.’ Hij
werkte die dag aan Het lied van schijn en wezen (II) en dacht na over ‘stukken’. De
maand augustus was trouwens een zeer vruchtbare periode geweest op letterkundig
gebied. Benevens een tiental ‘Drievoudzangen’ (zie I.1899), maakte Van Eeden
een vers op Ruskin, dat hij naar De Nieuwe Gids stuurde. Zijn roman Van de koele
meren des doods maakte hij geheel in schets af en onderwijl ontwikkelde hij reeds
een nieuw plan voor een toneelstuk, dat De kooplui moest heten. Dit heeft hij echter
pas in augustus 1906 geschreven, onder de titel Minnestral.
Ipenburg: Er kwamen al gauw moeilijkheden met de familie Ipenburg. Op 5 juni
schreef Van Eeden al in zijn Dagboek dat hij o.a. soms wat tobde met Iep, en 20
augustus: ‘Alleen op Cruysbergen is het nog een rommel door al die kinderen en
de armoede. Dat zal wel bijkomen/maar de Veer en de Ipenburgs moeten weg. Het
spijt mij van de Iepen, maar het kan niet anders.’
De Veer: J.H. de Veer. (zie 14.IV.1899). Van Eeden beschouwde hem als een
slechte kolonist. In zijn Dagboek typeerde hij hem later als ‘een luie schavuit die ze
beetneemt’; hij wilde hem toen gebruiken als type voor zijn blijspel De idealisten (9
januari 1906).
Truida Everts: Geertruida Woutrina Everts (1873-1952). Zangeres. In maart 1901
begon Van Eeden een verhouding met haar; in 1907 scheidde hij van Martha en
trouwde met Truida.

31 Aug.
Mevrouw De Koe en Marie Vaget logeeren op De Lelie. Van Oordt vertrokken. Ada
ziek, komt op De Lelie. Ipenburg vertrokken.
Mevrouw De Koe: A. De Koe-Thieme. Patiënte van Van Eeden. A. de Koe, die N.H.
predikant te Nieuwveen en Den Helder was. In 1901 ging hij naar de
christen-anarchistische kolonie te Blaricum en begin 1902 kwam hij met zijn gezin
op Walden.
Marie Vaget:?
Ada: Ada van Heyningen.
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6 Sept.
De heele familie Ipenburg vertrokken. Warm en zonnig.

20 Sept.
Buijig en koel. De nieuwe graanmolen geprobeerd en uitstekend bevonden. Mauve
naar Delft vertrokken. Ada gaat naar Afrika. Juffrouw Burgerhout logeert op
Cruysbergen. De aardappelen worden gerooid. Er is een bijenstal gemaakt.
juffrouw Burgerhout:?
bijenstal: Afdak of schuur, waarin aan de, meestal naar het zuiden gerichte,
voorkant de korven of bijenkasten zijn opgesteld.

1 Oct.
De groote Westelijke akker met rogge bezaaid. Stalmest er op. Een klein stukje
wintertarwe gezaaid (gier). Fietje van den Arend verzocht te komen.
gier: Gier bestaat uit de vloeibare uitwerpselen van dieren, soms gemengd met wat
vaste mest en met spoelwater, mestwater en ook wel regenwater. Fietje van den
Arend: (geb. 1877). Zij trouwde enige tijd later met Geraldo Brender à Brandis, die
4 november op Walden zou komen wonen.

11 Oct.
Geraldo Brender à Brandis verzocht opname en zal met Nov. komen. De koeienstal
is er al. De aardappelen zijn slecht en rotten erg. Gister 13 mud van Langelaar's
land gerooid. Van onze akker ± 15 mud. Morgen gaan de Coenen's weg. Ada op
De Kaap terug.
11 Oct.: Op deze dag brak de Boerenoorlog in Transvaal uit. Van Eeden was hiervan
zeer onder de indruk, zoals blijkt uit zijn Dagboek in die dagen. Hij kon er zelfs niet
van slapen en schreef op 25 oktober: ‘De oorlog vervult mij te sterk, waardoor ik
overdag ongeschikt ben.’ Op 20 november begon hij aan een lezing over deze
kwestie, waarin hij partij trok voor de Boeren (verwerkt tot ‘Gedachten over den
Afrikaander krijg’, in Tweemaandelijksch Tijdschrift, maart 1900).
Geraldo Brender à Brandis: (geb. 1878). Hij schilderde, tekende en litho-
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grafeerde stillevens, portretten, paarden en landschappen. Ook illustreerde hij Nico
van Suchtelens Quia Absurdum (1906).
de Coenen's: Louis Coenen en zijn vrouw. Hij was overwerkt en heeft daarom
enige maanden op Walden doorgebracht (zie 31.VII.1899).

18 Oct.
Fietje van den Arend eergister met een groote inboedel gekomen (te groot naar
mijn zin). Zaterdag het land in den Eng geheel met rogge bezaaid, na kunstbemesting
met Kainiet (600 K.G.). Slakkenmeel (500) en Zwavelz. amm. (100). De moestuin
wordt leeggeruimd, boonen, schorseneeren, koolrapen enz. geplukt en bewaard.
Eng: Een eng is een aaneengesloten complex percelen oud bouwland op de hogere
zandgronden, vooral langs de randen van de Veluwe voorkomende en nabij dorpen
of buurtschappen gelegen. De bedoelde Eng is gelegen ten Z.O. van Bussum (zie
bijlage I). Jan Langelaar had daar enig land, waarschijnlijk gepacht.

4 Nov.
30 Oct. Geraldo Brender à Brandis gekomen, helpt Langelaar bij 't vee. Er zijn wel
40 boomen gerooid westelijk van't huis, voor den nieuwen boomgaard. Jan de Graaf
is op Cruysbergen komen wonen. Net van Zijdveld heeft een week gelogeerd en
meegewerkt. Vrouw Langelaar ziek, gaat naar de Z.V. in Hilversum. De koeien staan
op stal.
Net van Zijdveld:?
de Z.V. in Hilversum: In zijn Dagboek vermeldde Van Eeden die dag: ‘Vrouw
Langelaar gaat naar de nonnen.’ Bedoeld werd de R.K.-Ziekenverpleging te
Hilversum, een ziekenhuis waar de verpleging grotendeels in handen van nonnen
was.
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23 Nov. - 10 Dec.
V.E. naar Engeland. Boomen gerooid voor de toekomstige wei. Truida Everts
gekomen. Ada tijdelijk weg. Vrouw Langelaar hersteld terug.
V.E.: Van Eeden. Hij is pas na 26 november vertrokken, want op die dag was hij op
de koperen bruiloft van Van Deyssel en diens vrouw, welke uitgroeide tot een grootse
huldiging.
Truida Everts: Zij liet haar eigen huisje bouwen door Willem Bauer en kreeg
daarvoor een stukje land van Walden en erfpacht. Haar kolonieactiviteit bestond uit
het dagelijks distribueren van benodigheden aan de kolonisten en het één à twee
morgens per week assisteren van de wasvrouwen.

18 Dec.
Zelfmoord van Dirk van der Woude. Aanvrage van Eisenlöffel en Carel Scharten.
Dirk van der Woude: Binnen enkele dagen vonden er twee zelfmoorden plaats.
Op 17 december benam Simon van der Vijgh zich van het leven; hij woonde niet
op Walden, maar was bevriend met Van der Woude. Over de zelfmoord van de
laatste schreef Van Eeden op 19 december in zijn Dagboek: ‘Gisteravond kwam
Geraldo mij roepen omdat Dirk zijn kamer had afgesloten en geen antwoord gaf. Ik
ging er heen nog niet geloovend aan de waarheid. Maar toen ik hem riep voor zijn
deur, toen zei de stilte mij wat gebeurd was. Velen van ons hadden het voorvoeld,
Mauve en Betsy. De somberheid van gister is er door verdubbeld. Een donkere
schaduw over Walden. En natuurlijk het zelfverwijt. Had ik voor den een meer zorg
gedragen, dan was de tweede ook gered.’
N.a.v. deze kwestie kwamen de burgemeester, de veldwachter en de
gemeentedokter van Bussum de toestand op Walden onderzoeken en informeren
naar de ‘andere patiënten’. De naam van Walden werd er niet beter door, de
buitenwereld beschouwde de kolonie als een soort particuliere zenuwinrichting van
Van Eeden. Overigens was niet Van der Woude, maar de buitenstaander Van der
Vijgh bij Van Eeden onder behandeling.
Eisenlöffel: Hein of Nico Eisenlöffel? Het is niet zeker wie van de beide broers
op Walden is geweest. Volgens mondelinge overlevering was het Nico (zie
19.VI.1900).
Carel Scharten: (1878-1950). Schrijver en criticus. Hij schreef op Walden drie
sonnetten op ‘Het Koninkrijk Gods’. Later heeft hij in een interviewbrief aan d'Oliveira
een spottende terugblik op zijn Waldentijd geworpen.
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24 Jan.
Eisenlöffel is hier een maand. Hij doet wel zijn best, maar is een weinig aanmatigend
en ook wel wat grof. Geraldo is geheel en al ongeschikt bevonden, slordig en grillig.
Hij is verloofd met Fietje v.d. Arend. Die twee zonderen zich af, evenals Mary
Suermondt en Van Oordt, hetgeen ik slecht vind voor de anderen. Alles gereed voor
de veiling van Woensdag. Scharten heeft een paar dagen op De Kaap gelogeerd.
Zeer goedig, maar ongeschikt voor landwerk. Net van Zijdveld is weer hier en lijkt
mij zeer geschikt. Van Suchtelen heeft nu De Kaap.

1 Febr.
Gister houtveiling. Besloten Kuylman op proef te nemen, en de familie De Haan.
Jan Langelaar had gister bij de veiling blijkbaar wat te veel gebruikt. Fietje en Geraldo
gaan Maandag weg. De stemming onder de anderen is zeer goed. Ik heb nu hoop
op een goede omkeer. De Ras verkocht en de varkens. Morgen gaat Langelaar een
hit koopen.
Gesprek met Mary Suermondt, het bleek wat ik dacht, dat er in haar groep
wantrouwen en ontevredenheid heerscht. Dat is dan zij en Adriaan, en Fietje en
Geraldo. De klachten waren zeer vaag, dat het niet gaan zou, dat er te weinig
gewerkt werd, dat ik te weinig werkte. Nadere reden en uitleg werd niet gegeven.
Ik antwoordde dat het bleek dat er genoeg gedaan werd, en dat de goede werkers
niet klaagden, dat de cijfers uitwezen dat ik niet optimist was en dat het zeer goed
mogelijk was op deze wijze voort te gaan, als er geen slechte geest in gebracht
werd. Dat ik ook graag advies en kritiek wilde aanemen. Dat ikzelf deed wat ik kon,
en ook moest zorgen voor eenige bij-verdienste.
Kuylman: Jo Kuylman (geb. 1876). Een mede-kolonist, Frits Koppeschaar, schreef
in een brief aan Van Eeden (5 juni 1900), dat Kuylman met de noorderzon vertrokken
was. Hij was er maar blij om, want K. verkondigde wel mooie theorieën en had fraaie
overtuigingen, maar van werken kwam niets terecht.
De Haan: Sytse Martens de Haan (geb. 1862). Werkte eerst als timmerman bij
de Maatschappij ‘De Veluwe’ en was lid van het Comité voor Libertair Onderwijs in
1899. Gehuwd met Geeske Veenstra; zij kregen op Walden hun vijfde kind. De
Haan was timmerman en kippenfokker in de kolonie. Aanvankelijk woonde hij met
zijn gezin in het hoofdgebouw. Hij
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bleef tot midden 1904 op Walden. Begon daarna een eigen kippenfarm aan de
Nieuwe 's-Gravelandscheweg (Bussum) tegenover De Lelie, en hield later ook
pension.
hit: Een hit is een klein soort paard, oorspronkelijk gefokt op Hitland, een der
Schotse eilanden. Ze worden gebruikt als lichte trekdieren, bijv. voor groentewagens.
haar groep: Dit waren de mensen waarmee Mary Suermondt samen op het land
werkte.
dat er te weinig gewerkt werd: Van Eedens intellectuele en artistieke vrienden
die in de begintijd de kolonie bevolkten, knapten weldra af op de zware handarbeid
die er verricht moest worden (i.c. de ontginningswerkzaamheden). Zij zochten een
uitweg in luieren en veelvuldig discussiëren. Vandaar het destijds ontstane anagram
‘Waar Allen Luieren Daar Eet Niemand / Nochtans Eet Die Luiert Als Wij’ en de
grapjes die gemaakt werden n.a.v. de naam van het riviertje waaraan de kolonie
lag, 't Luie Gat.

6 Febr.
Op de laatste krans een algemeen gesprek gehad over de werkverdeeling, over de
wenschelijkheid om klachten in algemeen overleg te bespreken, en over de komst
van De Haan. Willem van Riet klaagde wat en ik schikte het zoo goed het kon. De
bedoeling is dat ieder graag geheel verantwoordelijk is voor een bepaalde
werksaamheid waarin hij plezier heeft. Zoo wilde Langelaar liefst geheel voor het
vee zorgen en Willem v.R. voor al 't timmerwerk. Kuylman kwam gister (5 Febr.).
Er is een hit gekomen, Trif genaamd. Wij zijn aan 't takken opbinden, blad harken
en mest rijden. Er zijn al erwten gelegd. Vruchtboomen beloven veel.
Ik herinnerde er aan dat ieder, naast zijn hoofdwerk waarin hij 't meest plezier
heeft, minder prettig bijwerk moest doen.
Fietje en Geraldo vertrokken. Aaltje's moeder is gestorven en zij voor eenige
dagen naar Groningen.
6 februari: In zijn Dagboek noteerde Van Eeden diezelfde dag: ‘Op Walden is 't
bedrijvig en goed. Ik hakte in mijn knie en hechtte de wond zelf en alleen, zoodat
ik 't hele geval prettig vond.’
Aaltje: Aaltje Bakker. Zij was in Groningen geboren.
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15 Febr.
Sneeuw en ijzel. Dorschen en houthakken. Mary Suermondt plotseling zonder
kennisgeving naar England vertrokken om te trouwen.

10 Maart.
Voor een week is Willem en Jannetje van Riet getrouwd teruggekomen. Deze week
kwam het gezin De Haan, en er begint orde op Cruysbergen te komen.
Onderhandelingen over 't afzanden van de akkers. Mary van H. laat voor Van
Suchtelen een hut bouwen. We zijn aan 't vruchtboomen planten en spitten. Mooi
droog weer. Aanvraag van Koppeschaar om te komen. Eveneens van De Graaf.
Adriaan en Mary S. getrouwd. Wei gehuurd onder 's-Graveland. Een roodbont kalf
geboren van Hilda.
afzanden: Hoge zandgronden door afgraving van het zand verlagen, inz. om de
bodem tot bouwland geschikt te maken.
Mary van H.: Mary van Hoogstraten.
een hut: Mary van Hoogstraten had een (overigens mislukte) verhouding met
Van Suchtelen. Een paar jaar later trouwde hij met haar zuster Carry. Ook zij liet in
dezelfde tijd een hut voor zichzelf zetten. Waarschijnlijk zijn er op Walden niet meer
dan vier hutten geweest: die van Bauer, van Van Eeden en de voornoemde twee;
allemaal gelegen op het stuk grond bij de Nieuwe 's-Gravelandscheweg (O-Walden)
(zie bijlage II).
Koppeschaar: Frits Koppeschaar (geb. 1878). Bloemist; was van mei 1900 tot
in ieder geval juni 1901 op Walden.
De Graaf: Mogelijkerwijs wordt hier bedoeld Kl. de Graaf (geb. 1878), die later
(van 1906-1908) op Walden kwam.
Wei: Het weiland werd gehuurd om hooi voor het vee te hebben. Toch moesten
nog veekoeken worden bijbesteld voor de winter.

15 Mrt.
Het is mijn voornemen over een jaar vier, vijf, als alles goed gewend en bevestigd
is, een vennootschap te vormen, met rechtspersoonlijkheid. Hoofdbeginsel dat alle
leden op den gemeenschappelijken grond moeten wonen en werken. De grond
moet op naam van de vennootschap komen. De gebouwde eigendommen worden
in erfelijk bruikleen gegeven. Er mag niets
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worden verhuurd, verpacht, verhypothekeerd worden, en geen grond of woning in
bruikleen of erfelijk bruikleen gegeven zonder algemeen goedvinden. Het bruikleen
mag worden overgedaan, maar alleen aan leden, of aan wie lid wordt bij de
transactie. Metterwoon verlaten beteekent verval van lidmaatschap en verlies van
eigendomsrechten. Leden worden aangenomen zoover de ruimte gedoogt. Ze
hebben geen andere verplichtingen dan in geval van nood voor de gemeenschap
met geld of arbeid bij te springen. Ze mogen leven en werk en geld verdienen precies
zooals ze wenschen.
De vennootschap zelf heeft een centraal gebouw, en een stel vaste werkers in
dienst, die ook leden moeten zijn. Bovendien kan ze gebruik maken van den arbeid
der leden, tegen vergoeding, en ingeval van nood van arbeid van buiten. De vaste
werkers mogen ook voor de leden werken, tegen vergoeding aan de centrale kas.
De vaste werkers worden door de vennootschap gevoed en gehuisvest en bezoldigd.
De opbrengst van den grond - behalve de kleine aan de leden in bruikleen gegeven
stukken - wordt tegen den laagst mogelijken prijs, alleen voor de leden verkrijgbaar
gesteld. Alleen wat te veel is tegen marktprijs verkocht.
Uit de centrale kas mogen geen dividenden of winsten in welke vorm ook worden
uitgekeerd. Het geld mag evenmin tegen rente worden uitgeleend. Het mag alleen
worden gebezigd voor uitgaven ten algemeenen nutte, voor de bezoldiging der vaste
werkers, het onderhoud van het centraal gebouw en het centraal bedrijf, voor de
ondersteuning van behoeftigen, ouden en gebrekkigen, en wat er te veel komt voor
aankoop van grond, uitbreiding, of vorming van nieuwe vestigingen, eindelijk tot
reserve of weerstandskas.
Aansluiting met nieuwe vestigingen is alleen geoorloofd wanneer die op dezelfde
beginselen steunen. Echter mag elke vestiging een eigen huishoudelijk reglement
hebben, en finantieele zelfstandigheid.
Ieder meerderjarig lid is stemhebbend. Vereischte tot lidmaatschap alleen: domicilie
op den gemeenschappelijken grond, onderwerping aan de statuten, en goedkeuring
van de overige leden.
De toeleg moet zijn - en wordt dit om economische redenen van zelf - zooveel
mogelijk voor eigen behoeften te produceeren.
Het spreekt van zelf dan men om gewoon lid te worden, zonder vaste werker te
zijn, òf een stuk grond aan de vennootschap moet
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toevoegen waarop men woont, òf een stuk in bruikleen krijgen tegen een bepaalde
som om daarop een huis te bouwen, of een huis in bruikleen koopen van de
vennootschap. Er moet een grens worden bepaald aan de grootte en het aantal
bewoners van een vestiging (b.v. 100 H.A. met 100 leden). Maar de vennootschap
kan zich onbeperkt uitbreiden door nieuwe vestigingen.
De vaste werkers kunnen als zoodanig ontslagen worden evenals ieder bezoldigd
arbeider. Maar dan, als ze kunnen, als gewone leden blijven (als ze een woning
kunnen betalen). De gewone leden kunnen alleen om zeer gewichtige redenen
(aanhoudend wangedrag) van de vestiging worden verwijderd, met algemeene
stemmen.
Als een vaste werker door 't centraal bestuur ontslagen wordt, kan hij een beroep
doen op de leden die met meerderheid van stemmen moeten beslissen in 't geschil
tusschen hem en 't bestuur.
Bij kwesties moet een scheidsgerecht worden benoemd door de meerderheid
waaraan elk lid zich onvoorwaardelijk zal onderwerpen.
Het is mijn voornemen: Dit is de uitwerking van een ongedateerde kladnotitie van
een reglement voor de maatschap en vestiging Walden. N.a.v. de kritiek van Mary
Suermondt en haar groep kwam Van Eeden ertoe opnieuw serieus te gaan denken
over een reglement. Op de eerstvolgende zaterdagse bijeenkomst, twee dagen
later, heeft hij over zijn plannen gesproken. Op 18 maart schreef hij in zijn Dagboek:
‘Op Walden hield ik Zaterdag een rede over Walden's toekomst.’ Deze vergadering
werd niet in het Walden-dagboek genotuleerd.
vorming van nieuwe vestigingen: Van Eeden zag de opzet in steeds ruimer
verband. Op 23 maart noteerde hij in zijn Dagboek: ‘Ik denk over de Internationale
bond voor kolonies. Daarvoor wil ik naar Engeland’ (zie 17.VI.1900).
om gewoon lid te worden, zonder vaste werker te zijn: In dit reglement is
duidelijk sprake van eerste- en tweederangs leden, een onderscheid dat in de
begintijd ook in de praktijk gemaakt werd. Er waren bewoners met een eigen inbreng
(geld, land, huisje of hut), meestal jonge intellectuelen of artiesten. Zij hadden
hooggestemde idealen, maar bleken voor het zware landwerk ongeschikt. De andere
categorie bewoners bestond vnl. uit arbeiders, zoals Van Riet, Langelaar en De
Graaf, die echter niet altijd ‘ware geestverwanten’ bleken te zijn. Zij kregen een
vaste toelage per week. Van Eeden ging er aanvankelijk van uit dat op den duur
een volledige assimilatie van intellect en arbeid zou plaatsvinden (‘Artiest en socialist’
- 1897: zie hoofdstuk De Ontwikkeling).
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31 Mrt.
Op 24 Febr. heeft J. Langelaar 3.50 te veel aangenomen voor veekoek, en ze eerst
teruggegeven toen hem dit later werd opgemerkt. Op 24 Mrt. vroeg hij 2.73 voor
verschot van veekoek; Woensdag daarop er naar gevraagd zijnde waren ze er niet,
en zei hij dat de oude eerst gisteren op waren. Vrijdag waren de koeken er nog niet
zoodat hij ze waarschijnlijk eerst na de navrage besteld heeft. Ik heb hem hierover
onderhouden. Hij wist geen uitleg te geven maar weigerde te erkennen dat het
oneerlijk opzet was.
Bezoek van Van Mierop van de I.B.
(Bij onderzoek bleek Langelaars volkomen onschuld.)
verschot: Voorschot.
Van Mierop: Lodewijk van Mierop (1876-1930). Studeerde wis- en natuurkunde,
later theologie te Amsterdam. Medeoprichter van de Internationale Broederschap
te Leiden; leider van de Rein-Leven beweging.
I.B.: Internationale Broederschap. Dit was een christen-anarchistische beweging
die rond 1890 aan de Leidse Universiteit ontstond. In de Nederlandse Broederschap
had zich een aantal dominees verenigd: Dr. L. Bähler, A. de Koe, S.C. Kylstra, N.J.C.
Schermerhorn, J. Sevenster en J. Kleyn, benevens Lod. van Mierop, Prof. Van Rees
(hoogleraar histologie te Amsterdam) en Felix Ortt (ingenieur in rijksdienst). Zij
verkondigden idealen die voortsproten uit het beginsel der Liefde - gebaseerd op
het christelijke begrip van zelfverloochening - en waren zodoende tegenstanders
van alle geweld, zoals belichaamd in de staat en het leger. Voorts propageerden
zij een gezond en rein leven, gekenmerkt door het weigeren van vlees, alcohol en
tabak, het dragen van reformkleding en het koesteren van puriteinse opvattingen
over sexualiteit. Vanaf 1897 gaven zij het tijdschrift Vrede uit, onder redaktie van
J.K. van der Veer (ook redacteur van een anarchistisch blad te Middelburg; eerste
Tolstoyaan in Nederland) en met medewerking van Daniël de Clercq (free-lance
technicus en uitvinder).
Korte tijd daarna ontstond het idee een kolonie te stichten, gebaseerd op het
Ware Liefde-beginsel, hetgeen in 1899 te Blaricum verwerkelijkt werd. Men begon
met 10 ha. grond, waarvan al gauw 7 ha. verkocht werden en een
gemeenschapshuis, dat in 1900 gereed kwam. Op de overige 3 ha. werd een
moestuin ingericht. Er kwam ook een koloniebakkerij bij en later een drukkerij.
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5 April.
Voor 't eerst regen en zoel weer. Er zijn erwten en capucijners gezaaid, de laatste
in 't N. gedeelte van den vroegeren boogaard. Vandaag vroege aardappelen gepoot
in 't akkertje waar de hut voor Van Suchtelen nu gebouwd wordt. Ook Truida Everts
wil een huisje laten bouwen.
Bezoek van den heer Fayvus, privat dozent aan de Un. de Paris.
5 April: In zijn Dagboek kondigde Van Eeden op deze datum aan dat hij opgehouden
was met roken. Bovendien schreef hij: ‘Ik heb 't plan voor een boek over Walden:
‘de blijde wereld’. De wijze waarop de werkers zich grond, rijkdom en vrijheid kunnen
veroveren.’ Het heeft echter nog lange tijd geduurd voor hij aan dit werk begon (in
augustus 1902).
Fayvus:?

8 April.
Op de Krans van gister hield De Haan een ferme en aardige reden over de fouten
van sommige kolonisten. Er was grooten bijval. Er werd ook vastgesteld dat er op
't groote huis maar één logee mocht zijn, op het daarvoor bestemde logeerkamertje,
niet langer dan 8 dagen. En dat ieder bewoner er om de beurt een vragen mocht.
We hebben ook de huishouding om de maand door Geeske en Aaltje laten doen
en besloten elke week vooruit de hoeveelheden der waren te geven, zoodat er niet
te roekeloos met alles geleefd wordt.
We spitten allen in de wei.
Geeske: Geeske de Haan
waren: Voordien was het de gewoonte dat alles collectief werd ingeslagen en dat
ieder nam hetgeen hij meende nodig te hebben. Dit principe faalde blijkbaar. Van
Eeden concludeerde eruit dat men nog niet rijp was voor een volledig communistische
kolonie. Er moest een tijd van voorbereiding en opvoeding aan vooraf gaan
(‘Binnenlandsche kolonisatie’ - 1901).

24 April.
Bezoek van den heer J. Stoffel, den landnationalisator. Ik stel mij voor zijn Bond
voor Landnationalisatie te reörganiseeren tot een Internationale bond voor
Kolonisatie. Deze zal alle
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kolonies kunnen omvatten die vasthouden aan 't beginsel van gemeenschappelijk
grondbezit voor wie op den grond wonen en werken, en 't beginsel van geen
winstverdeeling en geen uitleening tegen rente uit de koloniekas. Bijdragen voor
den bond moeten gegeven worden door de nog niet koloniseerende leden, en door
de kolonies die winst maken (5% b.v.).
J. Stoffel: Jan Stoffel. Fabrikant te Deventer; richtte in 1889 de Nederlandsche
Bond voor Landnationalisatie op, tezamen met D.R. Mansholt (een Groninger
herehoer) en Daniël de Clercq. Hij zag particulier grondeigendom als oorzaak van
de maatschappelijke misstanden. Volgeling van de Amerikaanse utopist Henry
George (1839-1897), maar wilde i.t.t. zijn leermeester wel schadevergoeding bieden
voor de onteigening. De Bond heeft tot 1898 bestaan en gaf van 1890-1896 een
tweemaandelijks tijdschrift uit, De Grond aan Allen. Hij deed in 1901 mee aan de
oprichting van de Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit (G.G.B.).

6 Mei.
Warm en droog. Hoenderpark af. Van Suchtelen woont in zijn hut. Truida Everts
gaat bouwen. Gisteren vergadering op 't groote huis van Stoffel, De Clercq, Kylstra
en Zwaan, als voorbereiding voor die van 12 Mei.
Ruzie met Broekman die de voerweg afsluit en erkend heeft dat het is om ons te
plagen.
De Clercq: Daniël de Clercq (1854-1931). Studievriend van Van Eeden. Free-lance
technicus en uitvinder. In 1897 als chemicus werkzaam in de vooruitstrevende
Maatschappij ‘De Veluwe’, een industriële commune te Nunspeet. Hij spande zich
in voor velerlei hervormingsbewegingen van die tijd. Mede-oprichter van G.G.B.
Kylstra: S.C. Kylstra (geb. 1869). Aanvankelijk N.H. predikant te Rottevalle op
de arme Friese heide (1894-1899); daarna informeel leider van de kolonie der
Internationale Broederschap te Blaricum; opnieuw predikant van 1903-1913; in dat
laatste jaar is hij naar Amerika vertrokken.
Zwaan: K. Zwaan Azn. Onderwijzer te Enkhuizen; betrokken bij de oprichting van
G.G.B. Propagandist voor landbouwkolonisatie op communistische grondslag (in
het blad De Landman, van de in 1897 opgerichte Nederlandsche Bond van
Landarbeiders).
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Ruzie met Broekman: Deze scène vond plaats op 3 mei. Van Eeden maakte er
een opmerking over in zijn Dagboek: ‘Hoe moeielijk is het in zulke omstandigheden
precies het rechte te doen. Het voelt voor mezelf ontzettend vernederend en wel
omdat ik mezelf er zwak in voel, niet omdat een ander me vernedert. [...] Was ik nu
minder eischend voor mezelf dan zou ik heel kalm zeggen dat ik heel behoorlijk en
goed gedaan heb, dat dit soort inferieure lieden precies zulk een behandeling
verdienen’ (zie ook 20.VI.1899).

9 Mei.
Betsy Smit van Wormerveer vraagt te komen. Misschien komt ze op 't groote huis
in plaats van Truida. Luitjes bezocht ons en vroeg boomen voor de hut die hij bouwen
wil.
Betsy Smit:?
Luitjes: Tjerk Luitjes. Propagandist van het anarchisme, in 1892-1894 vooral
actief in Groningen, later in Arnhem. Predikte tenslotte de terugkeer naar de natuur,
wat hem in het voorjaar van 1901 zich deed aansluiten bij de kolonie te Blaricum,
waar hij als tuinman dienst deed en als zodanig ook wel ‘uitgeleend’ werd aan
Walden. Hij en zijn vrouw moesten reeds na een half jaar vertrekken vanwege zijn
cynische houding t.o.v. gelovige mede-kolonisten. Daarna openden zij in Bussum
een pension. In 1902 schreef Luitjes Theorie en praktijk van de binnenlandsche
kolonisatie, waarin hij o.a. ook kritiek uitte op het standsverschil onder de kolonisten
op Walden in de beginperiode.

12 Mei.
Vergadering in Amsterdam waarheen velen van Walden en ook van Broederschap
gingen. Succes niet groot. De samenwerking met Kylstra blijft practisch bestaan.
Vergadering in Amsterdam: Dertig vertegenwoordigers van Walden, de I.B. en
landnationalisatoren trachtten op deze vergadering te komen tot een Internationale
Bond voor Gemeenschappelijk Grondbezit. De laatste twee kwamen met elkaar in
botsing over het al dan niet inmengen van de staat. Van Eeden wist wel een
beginselprogramma, dat deze kwestie uit de weg ging, aangenomen te krijgen, maar
de scheuring was onvermijdelijk. De I.B. (tegen staatsinmenging) wilde niet meer
meedoen.
De volgende dag deed Van Eeden verslag van deze bijeenkomst in zijn
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Dagboek: ‘Dit is mijn eerste poging tot openbare actie. Feitelijk is die niet geslaagd
en ook niet bemoedigend. Ik heb wel mijn voornaamste voorstellen doen aannemen,
maar ik kon de scheuring niet voorkomen. Had ik zelf de leiding gehad der
vergadering dan was 't niet gebeurd. En niet bemoedigend is de weinige goede
krachten te zien waarmee gewerkt moet worden. Dertig menschen en nauwelijks
vijf goede voor een bestuur. Er was in dit niets wat veelbelovend scheen. En de
vraag is of ik activiteit genoeg heb het verder te brengen. Misschien werkt het geval
indirect iets uit. Mijn bedoeling heb ik duidelijk genoeg uitgesproken.’ Met deze
vergadering begon waarschijnlijk de prehistorie van de Vereeniging
Gemeenschappelijk Grondbezit (G.G.B.).
samenwerking met Kylstra: Van Eeden maakte in maart 1900 kennis met de
Blaricummers en de familie Kylstra. De beide kolonies besloten tot een - voorzichtige
- samenwerking. Op 30 april schreef Van Eeden aan zijn vriend Van Deyssel: ‘Hier
op Walden gaat alles voorspoedig. We treden in druk verkeer met de zuster-kolonie
te Laren. Dat is de weg dien het op moet. Elke nieuwe navolging bevestigt onze
positie.’
Lodewijk van Mierop wilde de samenwerking uitbreiden, o.a. door het gezamenlijk
uitgeven van een tijdschrift (Arbeiders-weekblad), waarover hij in juli 1900 met Van
Eeden onderhandelde. Het plan mislukte, de I.B. gaf (vanaf maart 1901) het blad
echter alleen uit.

19 Mei.
Betsy Smit voor een week gekomen. Gister de palen voor een hooiberg gezet. Hein
Eisenlöffel heeft een tent in 't bosch gemaakt. De hut van Van Suchtelen is al 14
dagen in gebruik. Met Truida's huis wordt begonnen. De boekweit heden ingezaaid,
waarmee 't voorjaarswerk eindigt.
19 Mei: Van Eeden schreef diezelfde dag in zijn Dagboek: ‘Ik begin aan hoofdstuk
XV van mijn boek [Van de koele meren des doods], en breng Dinsdag de eerste IX
naar den drukker. Ik heb weinig geld en mijn vader gaat erg achteruit. Anders geen
bezwaren.’
Het werk naderde zijn voltooiing. Martha en ook Betsy van Hoogstraten hebben
zich tegen de publikatie ervan verzet, maar tevergeefs. Op 9 september schreef
Van Eeden: ‘En ik vind toch dat ik recht heb en goed doe.’ Op 31 oktober was het
boek af en de volgende dag bracht hij het al bij de drukker. Uit zijn Dagboek (2
november) blijkt dat hij er hoge verwachtingen van had: ‘Het komt mij voor een
grooter uitwerking te moeten hebben dan één van mijn vorige boeken. Een min of
meer universeele, internationale uitwerking lijkt mij zelfs niet onwaarschijnlijk.’
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Hein Eisenlöffel: Dit zou niet Hein maar diens broer Nico geweest zijn, die slechts
enkele weken op Walden verbleef en nadien sierkunstenaar en edelsmid is
geworden.

Begin juni.
Jo Kuylman vertrokken.

17 Juni.
Zoel vochtig weer. Ik ben drie weken in Engeland geweest. Gisteravond levendige
discussie op de krans. De Haan klaagde over veel misstanden, overwerk voor zijn
vrouw, en gebrek aan goeden geest onder sommigen. Besloten de huishouding op
't groote huis te vereenvoudigen, en er een flinke werkster te nemen. Verder een
rooster te maken voor de werkverdeeling.
Hedenmorgen kwam De Haan tot 't besluit dat 't beter zou zijn als Aaltje in
afzonderlijk huisje woonde.
drie weken in England: Van Eeden was van 25 mei tot 13 juni in Londen. Hij
bezocht daar zijn vriendin Lady Welby, die zijn belanstelling voor de significa deelde
en deed er enige spiritistische experimenten. Hij ontmoette voorts bekende mensen
als de Ierse dichter Yeats en Kropotkin, met wie hij een lang gesprek had,
waarschijnlijk over zijn plannen voor een internationale bond van kolonies (zie
15.III.1900). Tevens bracht hij een bezoek aan de Cooperative Wholesale Society,
een verbruikskoöperatie op kapitalistische grondslag (d.w.z. met winstuitkering aan
de leden).
de huishouding op 't groote huis: Aaltje Bakker en Geeske de Haan hadden
de zorg over een huishouding bestaande uit 9 volwassenen en 7 kinderen.
afzonderlijk huisje: Aaltje Bakker woonde met haar drie kinderen in één kamer
op Cruysbergen, waar ook het gezin De Haan met vier kinderen verbleef.
Aanvankelijk woonden alle kolonisten, behalve degenen die reeds een eigen huis
hadden, op Cruysbergen, maar langzamerhand begon men het toch beter te vinden
dat de gezinnen met kinderen een aparte woning kregen. Aaltje moest echter nog
wachten tot maart 1902!
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26 Juni.
Aardbeien-feest met de gansche kolonie van Blaricum. Het broeder-lied gezongen
in de versierde kamer. Teerton gebrand. Touw getrokken. Een aardige, vroolijke
geest.
Aardbeien-feest: Speciaal feest ter gelegenheid van de stichting van de Blaricumse
kolonie. De aardbeienoogst was toen juist in volle gang. Er trad een zangkoortje
op, dat een speciaal voor de gelegenheid vervaardigd lied zong. Het grote huis was
geheel versierd met groen en bloemen en de stemming moet zeer vrolijk en
broederlijk geweest zijn. De Blaricummers hadden enkele dagen voordien (op 17
juni) op eigen terrein de oprichting van hun kolonie gevierd. Van Eeden zag van zijn
voornemen af er naar toe te gaan, hetgeen hij later zeer betreurde. Vandaar
waarschijnlijk deze tegenprestatie.
Teerton gebrand: Oud volksgebruik. In een gat van ruim een meter diep werd
een mast rechtop gezet, waaraan een met teer doordrenkte ton was vastgemaakt.
Deze ton werd aangestoken en brandde dan als een fakkel.

Van 28 Juni tot 8 Juli
woonde ik op Cruysbergen. Bertha Huber kwam daar den 3 Juli. Blijft een week.
Sjolle Jellema kwam 7 Juli. Bezoek van den vegetarier Köhne die een kolonie op
Tahiti stichten wil. Van Janssen en zijn vrouw, Henriette van der Mey. e.a.
We laadden 3 schuiten hooi elk van 4 vrachten in den berg, gekocht en gehooid
te Loosdrecht.
Van 28 Juni tot 8 Juli woonde ik op Cruysbergen: Volgens zijn Dagboek logeerde
Van Eeden vanaf 22 juni in het grote huis. Op 2 juli noteerde hij: ‘Ik ben nu tien
dagen op Cruysbergen / 6 uur op. Dan 't koude bad en graanmalen. Ik ben hier
tevreden en zou hier willen blijven. Het werkt goed op de anderen en op mij. Maar
ik moest nog een van mijn jongens bij mij hebben. Ik slaap goed op het harde bed
en verlang naar mijn brood en melk.’ En tenslotte op 9 juli: ‘Ik ben weer in mijn hut.
Ik vond thuis weer al dat smakelijke en den overvloed, na de zuinigheid op
Cruysbergen, en verbaasde mij met welk recht en tot welk nut dat zoo anders was
hier en daar.’
Bertha Huber: Zij vertaalde in 1901 Fors Clavigera van John Ruskin. Elke zomer
bracht zij een paar dagen op Walden door. In juni 1901 schreef zij Van Eeden echter
een brief met een scherpe kritiek op de kolonie, o.a. betreffende de ongelijkheid
van lonen en woontoestanden.
Sjolle Jellema:?
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Köhne: Duitse arts die als gezond dieet brood, vruchten en groenten voorschreef,
met als enige drank water. Daarbij moest veel gebaad worden.
Janssen: C.W. Janssen (1860-1927). Directeur van de
Senembah-tabaksonderneming; mede-oprichter van het Koloniaal Instituut; filantroop.
Hij schonk na de spoorwegstakingen van 1903 een deel van het oprichtingskapitaal
van een coöperatie van havenarbeiders, ‘Het Fransche Veem’, die tot ca. 1970 bleef
bestaan; steunde ook Walden en Martha van Vloten persoonlijk. Hij woonde vanaf
september 1900 op Klein-Cruysbergen naast Walden.
zijn vrouw: Anna Janssen-Rehbock (1862-1933). Patiënte van Van Eeden.
Henriette van der Mey:?

Van 11 Juli tot 11 Sept.
was Van Braam op 't groote huis. Een uitmuntend medewerker. De brood-oven werd
gebouwd en leverde goed brood.
Eisenlöffel vertrok, nadat hem op de krans veel verwijten waren gedaan.
Van 15 Juli tot 1 Aug. was ik in Noordwijk. Bij mijn terugkomst hadden zich geen
bezwaren voorgedaan.
Tot 15 Aug. was ik weer op Cruysbergen. De smidse werd gereed-gemaakt.
Van 20-25 Aug. was ik in Parijs. In dien tijd kwam Van Steenis. Het wedrenterrein
van Laan door een syndicaat van heeren gekocht, om de rennen te laten doorgaan.
Onze overgang nog steeds versperd.
In September kwam de familie Janssen op Klein-Cruysbergen. Met Bergsma,
vrouw en dochter, Juffr. Gerhard als pleegkind in huis.
Van Braam: P. van Braam. Trouwde later met Ada van Heyningen.
brood-oven: Vanaf 1899 werd er tarwebrood gebakken op Walden, aanvankelijk
in een fornuis, alleen voor eigen gebruik. Nu werd, door toenemende vraag, ook
van buiten, een stenen oventje gebouwd. Men besloot een geregelde bakkerij te
beginnen, hoewel er nog geen beroepsbakker was. (Deze kwam(en) pas in 1901).
Noordwijk: Van Eeden logeerde met Hans vijftien dagen bij zijn schoonmoeder;
ook Martha kwam een dagje over. Op de eerste dag van
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zijn vakantie vertrouwde Van Eeden zijn Dagboek reeds toe: ‘Ik vond het verleden
jaar zoo prettig, nu zoek ik alles hetzelfde te maken. Maar natuurlijk lijkt het nu niet
zoo prettig, en ik denk dan: is mijn Walden leven al zooveel aangenamer geworden?
Ik mis hier het landwerk en de frissche groene boomen en het eenvoudige leven.’
Parijs: Van Eeden ging met Sammy van Hoogstraten naar Parijs. Hij woonde
daar het Vierde Internationale Congres voor Psychologie bij en hield er op 22
augustus een voordracht over zijn spiritistische experimenten in Londen.
Van Steenis: Hendrik Jan van Steenis (1862-1939). Hij was onderwijzer, maar
ging ± 1887 sympathiseren met het anarchisme en schreef in diverse anarchistische
bladen. Zomer 1900 bracht hij met zijn verloofde een bezoek aan Walden. Hij wilde
erg graag in die samenleving opgenomen worden; zelf stelde hij een proeftijd van
twee maanden voor; bleef met zijn verloofde (vanaf januari 1901 zijn vrouw) ongeveer
een jaar op Walden wonen. Hij werkte in de bakkerij en hield tevens de administratie
bij.
overgang: De overgang werd door Broekman, die nog steeds op
Klein-Cruysbergen woonde, versperd. Hij deed dit, naar hij zelf toegaf, om te plagen.
Overigens was hij geïnteresseerd in het wedrenbedrijf en de smalle strook grond
die hij op Walden bezat, verbond de weg met de achter Walden liggende renbaan
(zie ook 20.VI.1899 en 6.V.1900).
Bergsma:?
Juffrouw Gerhard: Mieb Gerhard. Op 2 februari 1900 schreef Van Eeden in zijn
Dagboek dat zij longsteking had gekregen. Verder is niets over haar bekend.

10 Sept.
kwam Manus voor drie maanden op proef. Een paar dagen later Frans Meyer.
Manus: Manus van den Bosch. Hij werkte in de tuin en hielp met groenteventen.
Frans Meyer: Frans N. Meyer († 1918). Hij organiseerde de tuinbouw en hield
zich bezig met de bijenteelt. Behalve velerlei idealen en theorieën (hij was o.a.
dienstweigeraar), bracht hij ook degelijke kennis en praktische bekwaamheden mee.
Kon echter toch niet op Walden aarden: Van Eeden weet het zijn zwaarmoedigheid.
Later bereisde hij te voet de binnenlanden van Azië, Tibet en China, op zoek naar
planten, tevens de beschaving ontvluchtend. Hij stierf in 1918, waarna Van Eeden
op 17 augustus een necrologie schreef in De Amsterdammer.
Geeske: Geeske de Haan.
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12 Sept.
Ongeval met de kar, door 't op hol gaan van de hit. Manus' been zwaar gekneusd
tusschen een boom en de wagen. Geeske bloedvergiftiging in haar duim.

26 Sept.
Marie Rutgers verzoekt te komen. Er wordt nu geregeld Woensdag kleine krans
gehouden. Op een bord word geschreven het werk, de voorraad en opmerkingen.
Van Suchtelen is om particuliere redenen vertrokken, zijn hut is voorloopig leeg.
De Vos en drie lammeren zijn verkocht. Er wordt een broeikas voor tomaten
gebouwd en een steenen kippenhok.
De aardappel-oogst is goed. Rogge slecht.
Marie Rutgers: Zij hielp enkele maanden in de huishouding.
kleine krans: De grote krans werd nog steeds op zaterdagavond gehouden.
een broeikas voor tomaten: Frans Meyer legde zich toe op de kascultuur. Hij
kweekte de toen nog onbekende tomaten en ging deze zelf blootshoofds en op
sandalen in Bussum verkopen. Ook voerde hij merkwaardige experimenten uit,
zoals het kweken van een plant waarvan de wortelknollen aardappels waren en de
vruchten tomaten.
Van Suchtelen: Nico van Suchtelen en Rudolf Mauve waren beiden verliefd
geworden op Mary van Hoogstraten. Begin september zijn ze allebei vertrokken.
Rudolf is tenslotte met Mary getrouwd, Nico met haar zuster Carry.

Bevolking op 1 October 1901.
Groote Huis
De Haan
Geeske De Haan

m.
1

v.

k.

1

Sjoerd De Haan

1

Marten De Haan

1

Sietske De Haan

1

Catrien De Haan

1

Aaltje Bakker

1

Albert Bakker

1

Harmen Bakker

1

Anne Bakker

1
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Jan de Graaf

m.
1

F. Koppeschaar

1

Manus

1

Van Steenis

1

Frans Meyer

1

v.

Marie Rutgers

k.

1
----6

3

Ada van Heyningen

1

Truida Everts

1

Jan Langelaar

*

7 (15)

1

Vrouw Langelaar

1

Dirk Langelaar

1

Jan Langelaar

1

Arie Langelaar

1

Ries Langelaar

1

Rijk Langelaar

1

Willem van Riet

1

Jannetje van Riet

1

Willem Bauer

1

F. van Eeden

1

M. van Eeden

1

Hans van Eeden

1

Paul van Eeden

1

B. van Hoogstraten

1

Carry van
Hoogstraten

1

Mary van
Hoogstraten

1

Willy van
Hoogstraten

1

Adriaan van Oordt 1
Mary van Oordt

1
-----

*

Dit moet 16 zijn; 5 is wel veranderd in 6, doordat Van Steenis later is ingevoegd, maar 15 is
vergeten. Het totaal 38 is correct.
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15 (38)

Op Kl. Cruysbergen de families Janssen (2) en Bergsma (3) en Gerhard (1), totaal
6 personen.
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1 October.
Marie Rutgers gekomen.

13 Oct.
Doornekamp vraagt te komen. Plan voor meubelmakerij. Bespreking op de krans
van de toekomstige bronnen van inkomsten.
Er is een nieuw paard gekocht voor ƒ 380.-. Dit was een begin van
onaangenaamheid met een der Blaricummers. Atze Spoor, die ons een ander paard
wilde laten koopen, dat hij op proef gebracht had. Besloten bijen en hoenderpark
zoo ver mogelijk uit te breiden.
Doornekamp:?
Atze Spoor: Hij woonde en werkte in de kolonie te Blaricum. Hij was de enige
boerenarbeider onder de kolonisten, die in het geheel niets van landbouw afwisten.
Het gezin Spoor keerde begin 1901 naar Friesland terug, omdat Atzes reumatische
vrouw niet tegen het kolonieleven opgewassen bleek.

6 Dec.
Besloten de vrouw van Van Steenis op te nemen; Marie Rutgers gaat weg. Juffr.
Diest Lorgion kwam voor een dag, als aspirant, maar men besloot niet tot opname.
Meyer is naar Santpoort om de bijenteelt te bestudeeren. Van Walen is tijdelijk in
zijn plaats. Er zijn nog vruchtboomen verplant. De tomatenkas wordt gebouwd. Er
zijn nu 150 kippen. De stal is veranderd en schoongemaakt. Er wordt nu veel meer
mest gemaakt. De vruchtboomen zijn gemest en gekalkt. Er zijn drie nieuwe schapen
uit Friesland bijgekomen. Een nieuwe ploeg gekocht. Giften uit Groningen en van
Janssen, bij elkaar ƒ400.-.
de vrouw van Van Steenis: Louise van Vuuren (1864-1958). Ex-onderwijzeres uit
Sliedrecht, met wie Van Steenis 17 januari 1901 trouwde. Aanvankelijk waren zij
van plan een ‘vrij huwelijk’ aan te gaan, maar dit plan is waarschijnlijk onder de druk
der omstandigheden gewijzigd. Louise hielp op Walden in de huishouding (van het
grote huis).
Juffr. Diest Lorgion:?
Van Walen: Johannes van Walen. Hij hielp aanvankelijk in de tuin, daarna in de
bakkerij (malen).
gekalkt: Kalken is strooien van kalkhoudende stoffen op akkers en
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weiden om de waterstof exponent te verhogen en de grond minder zuur te maken.
Giften uit Groningen: Begin december hield Van Eeden in Winschoten en
Groningen een lezing over ‘Binnenlandsche kolonisatie’. Dezelfde rede had hij al
op 19 november op Walden gehouden (als repetitie) en de 20ste in Amsterdam. In
maart 1901 werd deze gepubliceerd in het Tweemaandelijksch Tijdschrift en kort
daarop als afzonderlijke brochure uitgegeven. Het was eigenlijk een
propagandabrochure voor de oprichting van de vereniging G.G.B., die men dat
voorjaar al had willen oprichten. (Zie hoofdstuk De ontwikkeling).

9 Dec.
Reiner Auke de Haan geboren.

21 Dec.
Maria Neeltje Langelaar geboren.

28 D.
Met de Kerstdagen veel menschen weg. Meyer teruggekomen uit Santpoort den
23ste. Heden 28 Van Steenis teruggekomen met Louise van Vuuren. Zij zijn gisteren
aangeteekend. Marie Rutgers is vertrokken. Er worden inventarissen gemaakt voor
't grootboek. Verder werkboekjes waarin ieder zijn dagelijksch werk opschrijft.
Eergister was ik bij Treub om de statuten de bespreken. Nog steeds zoel weer.
inventarissen: Bij het landbouwboekhouden is een inventaris een staat, waarop
alle bezittingen en schulden van een bedrijf gespecificeerd worden naar waarde en
hoeveelheid.
grootboek: Het grootboek is in het dubbelboekhouden een boek, waarin een
rekening wordt geopend voor alle op de balans voorkomende bezittingen en
schulden, terwijl ook voor de verschillende soorten van kosten en opbrengsten
dergelijke rekeningen worden gebruikt.
Treub: M.W.F. Treub (1858-1931). Direkteur van het Centraal Bureau voor Sociale
Adviezen. Oud-hoogleraar economie, die overigens meer zag in naasting van
openbare nutsbedrijven (bv. van de spoorwegen) dan in landnationalisatie. Later
minister van financiën in het kabinet Cort van der Linden (1913-1918).
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statuten: Deze ontwerp-statuten voor ‘de coöperatieve
voortbrengings-en-verbruiksvereeniging met gemeenschappelijk grondbezit ‘Walden’’
werden door Van Eeden ontworpen, gebaseerd op de ideeën van maart 1900 en
met het oog op de spoedig verwachte oprichting van G.G.B. Er was nog steeds
sprake van twee categorieën leden, maar de vereniging zou voortaan geen dwang
meer uitoefenen op politieke, godsdienstige en zedelijke overtuiging der kolonisten.
De bestuursorganen waren een bestuur van vijf leden, een raad van toezicht en
een algemene vergadering ter controle. Voorts bleek uit de bepalingen een grote
afkeer van handeldrijven en kapitaalsvermeerdering via rente.
De statuten berusten in het archief van het C.B.S.A. Van Eeden voerde er met
Treub correspondentie over. Hem was gebleken dat Treub twijfelde aan het
welslagen van de onderneming. Op deze ontwerp-statuten werd geen koninklijke
goedkeuring aangevraagd. (G.G.B. werd pas opgericht in oktober 1901).
Moeielijkheden over Van Steenis. De Haan had slechte inf[ormaties] van hem
gekregen en wantrouwde nu beiden. Er was gisting onder de vrouwen, men meende
dat de Van Steenissen ‘den baas wilden spelen’.
Ik heb de zaak onderzocht, de mannen bij elkaar geroepen, de stemming verzacht
en de vrouwen tot verdraagsaamheid vermaand Van Steenis blijft, zijn fout was een
zwakheid geweest. Nu schijnt alles weer goed te gaan. Maar het blijft vast staan
dat de gezinnen met kinderen zoo gauw mogelijk een eigen woning moeten
betrekken. In 't groote huis alleen ongehuwden en kinderloozen, en spijskokerij
onder één directrice.
Wij zullen waarschijnlijk nog wel dit jaar een coöperatie vormen.
slechte inf[ormaties]: Van Steenis had in 1897 de anarchist en stoffeerder P.J.
Honig, die in financiële moeilijkheden was geraakt, over de Belgische grens geholpen
naar Mechelen. Hij stond toen in contact met een groep Rotterdamse en Mechelse
anarchisten. Eind 1898 zou hij zich, in zijn functie van hoofdredacteur van het
Delftsch Dagblad, schuldig hebben gemaakt aan verduistering. Het is niet onmogelijk
dat dit diefstal in dienst van het anarchisme (i.c. de bovengenoemde groep) is
geweest. Begin 1899 werd er bij Louise van Vuuren huiszoeking gedaan. Korte tijd
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daarna werd zij eervol ontslagen uit haar functie van onderwijzeres. Waarschijnlijk
stonden deze gebeurtenissen in verband met de moeilijkheden van haar vriend Van
Steenis in Delft.
dat de Van Steenissen ‘den baas wilden spelen’: De aanwezigheid van kinderen
op het grote huis - drie van Aaltje en vijf van het gezin De Haan - vormde een
belangrijke bron van irritatie. De Van Steenissen, beiden voormalige onderwijzers,
probeerden enige orde op zaken te stellen, maar geraakten daardoor al gauw in
conflict met De Haan c.s.
verdraagsaamheid: Enige tijd later, op 8 februari, schreef Van Eeden in zijn
Dagboek over de slechte sfeer in de kolonie: ‘Eigenaardige spanning op Walden.
Wij zijn allen nog zoo kleingeestig en slaaf van onze instincten. De nieuwelingen
worden even wreed behandeld als bij kippen of bijen.’
coöperatie: In ‘Binnenlandsche kolonisatie’ (1901) omschreef Van Eeden duidelijk
welke samenwerkingsvorm hij voor ogen had: een produktie-coöperatie van arbeiders
levend op en van de gemeenschappelijke grond, die i.t.t. de gebruikelijke
(kapitalistische) coöperatie geen winstdeel aan haar leden zou uitkeren maar deze
volledig bestemde voor het kweken van reserves en de aankoop van grond en
eventueel nieuwe produktiemiddelen. Deze ‘hogere’ coöperatievorm, die Walden
nastreefde en die zou leiden tot een communistische kolonie (geven naar krachten
en nemen naar behoefte) noemde hij ook wel ‘collectieve coöperatie’. Dergelijke
associaties vormden een essentiëel onderdeel in Van Eedens strijd tegen het
kapitalisme, die z.i. op economisch (en niet op politiek) terrein gevoerd diende te
worden. (Zie hoofdstuk De ontwikkeling).

Jan. 1901.
Van Steenis en Louise van Vuuren zijn getrouwd en bewonen de groote
middenkamer boven. Van Walen is tijdelijk vertrokken met een zwerende hand. Er
waren herhaaldelijk zweren bij de bewoners van 't hoofdgebouw (furunculose). Ik
drong aan op zindelijkheid en ontsmetting. Er is veel hout gezaagd, palen gemaakt
en gecarbolineerd voor de omheining der akkers, boomen gerooid en gemerkt voor
de veiling (180), veel mest gemaakt, voor wei en vruchtboomen. Het prieel verplaatst
om tot bijenschuur te veranderen. De moestuin schutting afgebroken tot uitbreiding.
Van Booven is vertrokken en Frans Meyer woont in de hut. Aanvrage van Martaré
en Andries Ligtenhorst.
Wij hebben nu geregeld bestuursvergaderingen met Manus, De Haan, Van Steenis,
Mary en ik. Er zijn nu geen moeielijkheden meer met de Van Steenissen. Alles gaat
aanmerkelijk beter en
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toont groote vooruitgang bij verleden jaar. De uitbreidingen kosten echter veel terwijl
de inkomsten nog niet toenemen.
Dat laatste kan eerst in dit jaar merkbaar worden.
Er zijn nu vier melkgevende koeien en een kalf, vijf schapen, tien varkens, 150
kippen, twee paarden, zes korven bijen (binnenkort komen 10 volle en 15 leege er
bij).
Van Steenis en Louise van Vuuren zijn getrouwd: Dit gebeurde in het
gemeentehuis te Bussum op 17 januari 1901. Getuigen waren Van Eeden, Van
Riet, Langelaar en De Graaf.
furunculose: Furunculosis is het in reeks optreden van furunkels, steenpuisten.
Van Booven: Henri van Booven (1877-1964). Prozaïst en journalist. Hij werd
vooral bekend door zijn roman over zijn ervaringen en voormalig Congo, Tropenwee
(1904). Later raakte hij bevriend met Couperus en schreef als vurig bewonderaar
de omvangrijke studie Leven en Werken van Louis Couperus (1933).
Martaré: In april 1900 schreef hij Van Eeden uit Madagascar, waar hij de funktie
van ‘explorateur’ vervulde (aldus zijn briefhoofd). Hij wilde de principes en het sociale
leven van Walden leren kennen en hierover met Van Eeden, tijdens zijn komende
verblijf in Nederland, van gedachten wisselen.
Andries Ligtenhorst:?

Maart 1901.
Mary is als boekhoudster af. De boekhouding wordt waargenomen door Carry, Van
Steenis en Van Riet. Volgende week komen Van Genderingen en Van Rijswijk.
Mary: Mary van Hoogstraten is 13 februari voorgoed van Walden vertrokken. Op
die schreef Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Ik voorzie een droevig leven voor haar,
met den vagen, gedegenereerden man’ (bedoeld is Rudolf Mauve).
Van Genderingen: F. van Genderingen (geb. ca. 1878):?
Van Rijswijk: H.J. van Rijswijk. Werkte in de tuin? Van Genderingen en Van
Rijswijk waren bevriend. Zij bleven slechts enkele maanden op Walden. Op 6 juni
1903 plaatsten zij een artikel in Het Volk: ‘Walden en Van Eeden’, met felle kritiek
op de kolonie die geen kolonie was maar privaat eigendom van Van Eeden, die
optrad als een absoluut despoot en overigens geheel buiten de produktie stond. De
financiële toestand werd ellendig genoemd.
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24 Maart.
De Van Hoogstratens hebben plan voor goed te vertrekken. Ik zelf houd nu de
boeken bij, met Van Riet en Van Steenis. Van Genderingen en Van Rijswijk gekomen.
Van Walen is er ook nog. De broedmachine is gekomen. De tomaten-kas wordt met
glas gedekt. Levendige krans, waarop men mij verweet niet naar de opinie van
anderen te willen luisteren, en mijn zin te willen doordrijven. De zaak was eigenlijk
dat men vond dat ik te partijdig ben voor De Haan. Dit begreep ik niet en daarom
noemde ik hun bezwaren laf en kinderachtig. Nu begrijp ik beter.
De Van Hoogstratens hebben plan voor goed te vertrekken: Een en ander hield
verband met de in die tijd begonnen verhouding tussen Van Eeden en Truida Everts,
die voor vele vrienden onaanvaardbaar was. Ook Ada van Heyningen en het echtpaar
Van Oordt verbraken spoedig daarna hun betrekkingen met Van Eeden. Op 22
maart schreef hij in zijn Dagboek: ‘gister morgen toen ik begreep dat de Hoogstratens
niet meer op Walden zouden komen, was het een zware proef. Maar ik ben bestand
gebleken. Ik ben een natuurlijker mensch geworden, en een oprechter mensch. Ik
vind dit mooi en lief en goed, dit huwelijk met Truida. God help me, ik kan niet
anders.’ Drie dagen later voegde hij er aan toe: ‘Ik voel dat ik nu ook beter voor mijn
Waldenaars kan zijn.’
broedmachine: De broedmachine moest contant betaald worden (ƒ 300,-); Van
Eeden schreef aan zijn moeder of zij dat voor hem wilde doen. Een broedmachine
is een inrichting voor het op kunstmatige wijze uitbroeden van eieren. De oudste
machines waren klein, ze hadden een capaciteit van 100 à 200 eieren, terwijl die
van de moderne machines ca. 20.000 bedraagt.

Bevolking op één Juni 1901
Hoofdgebouw
Van Steenis

m.
1

v.

Louise Van Steenis

1

Aaltje Bakker

1

k.

Albert Bakker

1

Harmen Bakker

1

Anne Bakker

1

Manus van den
Bosch

1

Jan de Graaf

1

F. Koppeschaar

1
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F. Meyer

1

Van Walen

1

Van
Genderingen

1

Van Rijswijk

1

(Bertha Huber)

1
----8

3

3

(14)

De Kaap
De Haan

1

Geeske De
Haan

1

Sjoerd De
Haan

1

Sietske De
Haan

1

Marten De
Haan

1

Catrien De
Haan

1

Reinier De
Haan

1
----1

J. Langelaar

1

5

( 7)

1

Vrouw
Langelaar

1

Dirk Langelaar

1

Jan Langelaar

1

Arie Langelaar

1

Ries Langelaar

1

Rijk Langelaar

1

Neeltje
Langelaar

1
----1

Tr. Everts

1
1

6

( 8)
( 1)

De Villa
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W. van Riet

1

Jannetje van
Riet

1

(Juffr. Van de
Pauwert)

1
----1

2

( 3)

De Lelie
F. van Eeden

1

M. van Eeden

1

Hans van
Eeden

1

Paul van
Eeden

1
----1

1

2

4
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W. Bauer

1

( 1)

(A. van
Heyningen)

1

(C. van
Heyningen)

1
2

( 2)

----(Van
Suchtelen)

1

( 1)
----41

Van Hoogstratens (4), Van Oordts (3) en Janssens (4) niet medegeteld.
Juffr. Van de Pauwert: Oud-patiënte van Van Eeden; kennis van zijn vrouw Martha.
C. van Heyningen: Cara van Heyningen, zuster van Ada.

3 Juni.
De Van Steenissen besloten weer te vertrekken. De eerste die vertrekken zonder
onzen wensch, hoewel velen het niet betreuren. Maar zijn verdiensten als
administrateur en de hare als huishoudster zullen wij zeer missen. De Boer en zijn
vrouw kwamen zich gister aanmelden en schijnen geschikte personen. De blinde
Stork heeft hier manden gemaakt.
3 Juni: Twee maanden lang liet Van Eeden het Walden-dagboek ongemoeid. Uit
zijn Dagboek blijkt dat niet alleen de verhouding met Truida Everts, maar ook de
vijandschappen die hij zich daarmee op de hals haalde, hem in die tijd in beslag
namen. Bovendien maakte hij van ongeveer 16 tot 23 april een reis naar Engeland,
waar hij o.a. een coöperatie in Kettering bezocht, waarover hij niet lang daarna een
artikel in het Sociaal Weekblad (13 juli) zou schrijven. (zie hoofdstuk De ontwikkeling).
Tenslotte dient vermeld dat op 7 mei zijn vader stierf. De Van Steenissen besloten
weer te vertrekken: De directe aanleiding tot het vertrek uit Walden was de a.s.
geboorte van hun zoon. Van Steenis zelf had juni 1901 een functie als
boekhouder-correspondent in Utrecht aangenomen. De reden was echter het
onbevredigende leven op Walden. Z.i. gedroegen sommigen zich als luiaards, terwijl
anderen (i.c. het rumoerige gezin De Haan) totaal geen rekening hielden met hun
medekolonisten. Van Eeden toonde zich bezorgd over zijn vertrek. Op 11 mei
noteerde hij in zijn Dagboek: ‘En dat raakt het wezen van de zaak, als ik de goeden
niet houden kan.’
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Na 1903 verschenen geen politieke artikelen meer van Van Steenis. Hij was
sindsdien lid van het Theosofisch Genootschap.
De Boer: Nanne S. de Boer (geb. 1866). Landbouwer, sloot zich in 1901 bij de
G.G.B. aan en beheerde de ontginning van de kolonie Nieuw-Harmonie in de
Horstermeer; secretaris van het hoofdbestuur van G.G.B. In 1911 vertrok hij voor
een jaar naar de Van Eeden Colony in North-Carolina. Getrouwd met Trijntje Rypma
(geb. 1876).
Stork:?

26 Juni.
Christina Hillebrand op proef gekomen. Aardbeien-feest met Blaricum. Behalve de
Blaricummers waren er Roodenburch en zijn vrouw, mevr. Van Rees, De Clercq,
Janssen en vrouw en anderen. Toespraak gehouden, aangedrongen op
samenwerking met Blaricum, besloten eenmaal 's maands te vergaderen.
Christina Hillebrand: Zij was slechts korte tijd op Walden, hielp in de huishouding.
Roodenburch: Op 6 april 1902 noteerde Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Wij werken
hard met de Koe, Roodenburch en de anderen.’ Waarschijnlijk was hij sympathisant
en zelfs tijdelijk medewerker op Walden. Eind 1903 was er sprake van dat hij ‘De
Maerle’ van Betsy van Hoogstraten zou kopen.
mevr. Van Rees: Echtgenote van prof. J. van Rees, informeel leider van de
kolonie te Blaricum (zie 5.IV. 1902).

7 Juli.
Bijeenkomst te Blaricum. Bespreking over steriliseeren van groenten en vruchten.
De Boer gekomen. Grietje van der Slikken tijdelijk, Rika Palache als gast, gekomen.
Grietje van der Slikken:?
Rika Palache: Rebecca (Riek) Palache (geb. 1881). Zij woonde en werkte in
Amsterdam en Laren. Zij was sierkunstenares (batikken etc.) en kunstschilderes.
Ook haar wilde Van Eeden later als type gebruiken voor De idealisten.
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[Hs. A′] Bevolking op 25 Sept. 1901.
[Hs. B]

Hoofdgebouw

m.

Aaltje Bakker

v.

k.

1

Albert Bakker

1

Harmen Bakker

1

Anna Bakker

1

De Boer

1

Trijntje de Boer

1

Manus v.d.
Bosch

1

Jan de Graaf

1

Hooftman

1

Frans Meyer

1

Johannes v.
Walen

1

(Madge Oliver)

1

(Katharina
Jochems)

1

(Cornelis
Vervloet)

1
----6

4

3

(13)

De Lelie
F. van Eeden

1

M. van Eeden

1

Hans van
Eeden

1

Paul van
Eeden

1
----1

W. Bauer

1

1

2

(4)
(1)

----Truida Everts

1

(1)

De Villa
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Willem v. Riet

1

Jannetje v. Riet

1
----1

1

(2)

De Punt
De Haan

1

Geeske De
Haan

1

Sjoerd De
Haan

1

Sietske De
Haan

1

Marten De
Haan

1

Catharina De
Haan

1

Reines De
Haan

1
----1

1

5

(7)
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J. Langelaar

1

Vrouw
Langelaar

1

Dirk Langelaar

1

Jan Langelaar

1

Arie Langelaar

1

Ries Langelaar

1

Rijk Langelaar

1

Neeltje
Langelaar

1
----1

1

6

(8)/36

Bevolking op 25 Sept. 1901: Het bewonersaantal is in feite niet helemaal juist.
De vrouw en kinderen van Van Eeden namen niet rechtstreeks deel aan het
kolonieleven, maar werden wel meegeteld, evenals de veel afwezige Willem Bauer,
de logé Madge Oliver en de kolonist-voor-een-paar-dagen Cornelis Vervloet.
Hooftman: A. Hooftman (geb. 1879). Tuinder. In augustus/september op Walden
gearriveerd.
Madge Oliver: Zij logeerde op Walden, was enige tijd te gast bij Truida Everts,
vestigde zich later in Laren. Zeer geïnteresseerd in het wel en wee van Walden.
Katharina Jochems: (geb. ca. 1882). Zij behaalde in het begin van de zomer te
Amsterdam haar hulp-akte (onderwijzers-akte) en schreef op 23 juli dat zij op Walden
wilde komen om na het vele hoofdwerk eens wat handenwerk te verrichten. Zij was
dus meer dan alleen logé. Ook nam zij deel aan diverse vergaderingen, wellicht als
aspirant-koloniste.
Cornelis Vervloet: Hij werkte enkele dagen als bakkersknecht in de kolonie. Van
Eeden noemde hem in een ingezonden stuk in Het Volksdagblad van 10 juni 1903,
‘een ongelukkige zenuwlijder, wien ik uit menschlievendheid een paar dagen de
gastvrijheid gaf’, die na zijn vertrek i.p.v. erkentelijkheid ‘de geniepigste hatelijkheid’
aan de dag legde. Van zijn hand is namelijk de brochure Eenige ervaringen opgedaan
in de kolonie van dr. Frederik van Eeden (1903), waarin Walden beschreven wordt
als een verderfelijk oord.
De Villa/De Punt: In verband met plaatsgebrek in het grote huis, werden (behalve
de hutten) enkele kleinere woningen voor gezinnen gebouwd. De huisjes werden
volkomen ter eigen beschikking gesteld, huur hoefde niet betaald te worden en men
kon ze naar welgevallen inrichten. ‘De Villa’ of ‘Boschlust’ was speciaal voor Van
Riet gebouwd en lag vlak bij De Lelie. Ook ‘De Punt’ was in de N.O.-hoek van het
terrein gelegen. Het gezin Langelaar bewoonde een huisie op W.-Walden (zie bijlage
II).
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[Hs. A′] Vergadering van 25 Sept.
Aanwezig: M. van den Bosch, De Boer, Meyer, Van Riet, Van Walen, Hooftman,
Jan de Graaf, Katharina Jochems, Van Eeden, Vervloet.
Eierhandel komt ter sprake. Besloten dat geen eieren meer gekocht zullen worden
voor de verkoop.
V.E. draagt voor een plan tot reglement. En verzoekt De Boer en De Graaf hem
ter zijde te staan. Meyer maakt een weinig bezwaar omdat hij niet geneigd is vroeger
op te staan. Van Walen komt op tegen keuze der personen en noemt Meyer en De
Graaf. Hij is tegen ‘De Boer’ omdat hij die te bazig vind. Meyer komt in verzet tegen
't ongelijke loon. Jan de Graaf stelt dan voor zijn eigen loon tot ƒ 2. - te verminderen.
V.E. raadt aan deze zaak in vrede te overleggen en vooreerst een proef te nemen.
Vergadering van 25 Sept.: Opvallend is het hiaat tussen 7 juli, de laatste
persoonlijke aantekening van Van Eeden, en 25 september, het eerste
vergaderverslag. Van Eeden maakte van 15 tot 24 juli een Rijnreisje met Martha en
de jongens. Kort daarna, in de eerste helft van augustus, werden zijn vrouw en Hans
ernstig ziek, zodat hij hen volledig moest verzorgen. Tenslotte ging hij aan het eind
van die maand met zijn gezin naar Noordwijk om daar wat bij te komen. Eenmaal
terug op Walden, op 5 september, schreef hij vol goede moed in zijn Dagboek: ‘Ik
wil ook nog een veel strenger orde in mijn leven. En ook op Walden.’ Wellicht is uit
dit voornemen het besluit gegroeid om voortaan de vergaderingen op Walden keurig
te (laten) notuleren. In ieder geval zal dit ook verband gehad hebben met de
aanstaande oprichting van G.G.B. (20 oktober). Besloten dat geen eieren meer
gekocht zullen worden voor de verkoop: Dit was in strijd met de doelstellingen.
De toeleg was immers zoveel mogelijk voor eigen behoefte te produceren en alleen
wat te veel was tegen marktprijs te verkopen. Op deze wijze kon men zich
onafhankelijk maken van de kapitalistisch ingestelde maatschappij, aan haar
misstanden ontkomen en haar op den duur - naarmate de beweging zich uitbreidde
- zelfs uitroeien (aldus Van Eeden in Waarvoor werkt gij? - 1899). Met inkoop voor
de verkoop kwam men teveel in kapitalistisch vaarwater. Geld was echter vooralsnog
onontbeerlijk. Behalve eieren werden kippen, honing, groenten en vruchten aan de
buitenwereld verkocht, waardoor men destijds het per jaar en per persoon benodigde
kasgeld van ƒ100, - binnen kreeg.
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een plan tot reglement: Van Eeden had eind 1900, toen hij verwachtte dat G.G.B.
spoedig zou worden opgericht, ontwerp-statuten vervaardigd. Ter toelichting en
aanvulling maakte hij vervolgens een huishoudelijk reglement. De invoering had
echter niet meer zo'n haast toen de oprichting van G.G.B. op 3 februari 1901 mislukte.
Sinds 15 september was zij echter weer ophanden en kwam het concept
huishoudelijk reglement voor Walden (sindsdien officieus een ‘collektieve coöperatie’)
op tafel. De inhoud ervan is niet bekend. Uit de reacties blijkt dat de
bestuursverkiezing en de regeling van lonen en arbeidstijden aan de orde waren.
De vaste werkers bleken beter betaald dan de kolonisten en de werkdag zou om
half zes 's morgens beginnen.
't ongelijke loon: De arbeiders, die in 1898 en 1899 op een bepaald werkloon
waren aangenomen (de zgn. vaste werkers, zoals Van Riet, De Graaf en Aaltje
Bakker) verdienden meer dan de kolonisten. De Graaf noch Meyer had vrouw en
kinderen, maar de een verdiende ƒ 6,-, en de ander ƒ 2, - per week. Dit onderscheid
kon niet langer blijven bestaan en nam ook steeds meer af doordat de vaste werkers
allengs zelf om gelijkschakeling vroegen.

[Hs. B.] Vergadering van 28 September.
Aanwezig: Van Eeden, Van Walen, Aaltje Bakker, Hooftman, Meyer, Manus, Van
Riet, De Graaf, Truida Everts, Katharina Jochems, De Haan, Langelaar.
Besproken het toezicht op het materieel. Een nieuw artikel zal aan het reglement
toegevoegd worden: gebruik van rijtuig, boot enz. niet zonder aanvrage aan twee
bestuursleden. Kinderen niet door het bosch om de knollen. Als noodig, moet Van
Walen geholpen worden met malen; het is zulk verbazend eentonig werk. Men zal
de boomen in de lanen merken voor het omhakken; van het ontginnen van het
dennenbosch moet nog afgezien worden; om het huis is nog veel te doen. Van
Eeden stelt voor, het eiken hakhout tusschen de laantjes om te hakken. Het hout
zal voor den tuinbouw gebruikt worden; het rooien uitbesteed. Plan een schot in de
bakkerij te zetten, om de wasch af te sluiten. Er moet een kist voor de tarwe komen.
Beide nog aangehouden. Zolder opruimen. Varkens moeten verkocht worden;
Maandag zal een slager uit Hilversum komen. Cementen van de broeikas; naar den
prijs zal geïnformeerd worden. Voortaan zal gist geregeld op Walden
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Manus: Manus van den Bosch
bestuursleden: Dit waren Van Eeden, De Graaf en De Boer. Het bestuur was
niet door de kolonisten gekozen, maar door Van Eeden zelf samengesteld.
malen: Aanvankelijk maalde men op Walden de tarwe voor het brood zelf. In
1899 was een nieuwe graanmolen gekocht.
het dennebosch: De 4 ha. bosgrond die Van Eeden in 1898 voor veel geld van
Dop kocht. Het betrof zeer magere en droge grond.
het huis: De villa Cruysbergen.
een kist voor de tarwe: Waarschijnlijk was het de bedoeling dat in deze kist de
tarwe bewaard (eventueel ook gedroogd) werd. In die tijd verbouwde men zelf geen
tarwe meer op Walden, deze werd elders besteld. In voorgaande jaren (1898-1899)
is er wel gerst, rogge en wintertarwe verbouwd. De oogst zal niet genoeg rendabel
geweest zijn.

[Hs. B.] Vergadering van 2 October.
Aanwezig: Van Eeden, Aaltje Bakker, Manus, De Graaf, De Boer, Van Walen, Trijntje
de Boer, Katrien Jochems, Hooftman, De Haan, Van Riet.
Besproken:
Kunstmest nazien en knollen bemesten.
Om tijd te sparen zullen de kinderen voortaan, in plaats van Manus, de schillen
halen.
Meyer vandaag vertrokken. Verschillende aspiranten hebben zich aangemeld,
waarvan eenigen op proef zullen komen. Greven, Rypma, De Veye, Beyen.
Madge Oliver wil graag ‘De Kaap’ huren. Het wordt haar toegestaan, ƒ 2 per week
huurprijs.
Afgesproken morgen te ploegen, te eggen, boonen te plukken en de takkenbossen
af te dekken.
De kast boven zal voor de tarwe gebruikt worden.
Werk maken van een pot in den kachel; er zal daardoor veel brandstof bezuinigd
worden.
* Interlineaire toevoeging in ander handschrift, waarschijnlijk A′.
2 October: Op deze dag noteerde Van Eeden in zijn Dagboek: ‘De verzen zijn nu
bijna gereed, telkens komt er nog eentje bij.’ Bedoeld werden de verzen die hij
(voornamelijk) in de afgelopen maanden geschreven had en
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die dat jaar nog uitgegeven zouden worden onder de titel Van de passielooze lelie.
Meyer vandaag vertrokken: De Tolstoyaan Meyer (zie 10.IX.1900) was het niet
eens met de reglementaire bepalingen en nam ‘in naam der vrijheid’ afscheid van
Walden. Op dezelfde dag schreef Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Meyer gaat weg,
dat was een angstige Zondag, maar nu voel ik dat het goed is. Alle hanghoofdigheid
en zwaargeestigheid gaat er nu uit.’
Ook in de necrologie die hij na Meyers dood in 1918 in De Amsterdammer schreef,
kenschetste Van Eeden hem als een zwaarmoedig en rusteloos man, die overigens
wel zeer sociaal-voelend was, maar absoluut geen hervormer. Hij was veeleer een
onderzoeker, een ontdekker, vandaar ook zijn latere verre voetreizen.
aspiranten: Men was voorzichtiger geworden met het opnemen van nieuwe
kolonisten. Geestverwantschap alleen bleek geen voldoende voorwaarde. Er was
dringend behoefte aan vakmanschap. Vooral Van Eeden raakte hiervan steeds
meer doordrongen en zijn aandacht richtte zich tenslotte alleen nog op het laatste.
Deze eenzijdigheid zou hem later in grote moeilijkheden brengen (zie de kwestie
Hoekstra: 5.II. 1903).
Greven: J.P. Greven (geb. 1882). Een vriend van Frans Meyer en Andries
Ligtenhorst; was voordien winkelbediende en had een middelbare schoolopleiding
genoten. Hij schreef op 10 juli aan Van Eeden, dat hij op het land wilde komen
werken. Hij gaf toe geen ervaring op dat gebied te hebben, maar was zeer
geïnteresseerd in plant- en dierkunde.
Eind 1903 is hij gaan werken bij een Amerikaanse brouwerij, waar het hem spoedig
voor de wind ging. Dat hij Walden niet vergeten was, blijkt uit het feit dat hij in 1905
ƒ2000, - aan de kolonie wilde schenken. Tijdens zijn verblijf aldaar hield hij de
boekhouding bij, maar volgens het bevolkingsregister te Bussum was hij bakker.
Mogelijk deed hij beide.
Rypma: Bouke Rypma (geb. 1858). Landbouwer; uit de anarchistische beweging
afkomstig; op Walden zou hij de zorg voor het vee en de paarden op zich nemen.
Hij was zwager van N.S. de Boer en vertrok eind 1902 met hem naar de kolonie in
de Horstermeerpolder. Na 1907 bewoonde hij er een eigen stukje grond.
De Veye: L. de Veye (geb. 1877). Tuinder; was voordien werkzaam in Clausdorf
(Du.). Hij was niet onbemiddeld: bood in zijn brief van 22 september aan zijn arbeidsen onderhoudskosten op Walden zelf te betalen. In de proeftijd wilde hij in ieder
geval alleen voor zijn brood werken.
Beyen: J.F. Beyen behoorde bij de voorlopige oprichters van G.G.B. In De Pionier
(3 januari 1903) schreef hij ‘Gedachten van een christenwerkman met betrekking
tot kolonisatie’. De kolonisatie was volgens hem de enige oplossing voor de sociale
kwestie en iedere christen
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behoorde G.G.B.-er te zijn.
De Kaap: Het koetsiershuis van de villa Cruysbergen was leeg komen te staan
doordat het gezin De Haan het inmiddels verlaten had om in De Punt te trekken.
Madge Oliver huurde het huis een maand en logeerde vanaf 1 november bij Truida
Everts.

[Hs. B] Vergadering van 5 October.
Aanwezig: Van Eeden, Aaltje, Hooftman, Langelaar, Manus, Van Riet, De Graaf,
De Boer, Trijntje, Truida Everts, De Haan, Katrien.
Kelder witten.
Jalousie maken.
De bijen moeten nagezien worden.
Er zal geïnformeerd worden of ƒ1350 de laagste prijs is, waarvoor de kas kan
gezet worden.
Bestellen van brandstoffen.
Aaltje: Aaltje Bakker.
Trijntje: Trijntje de Boer
Katrien: Katharina Jochems.
Bestellen van brandstoffen: Er werd op Walden zelf turf gestoken.
kennelijk was dit niet voldoende.

[Hs. B] Vergadering van 9 October.
Aanwezig: Van Eeden, De Graaf, De Haan, Hooftman, Trijntje, Aaltje, De Boer, Van
Walen, Katrien.
Besproken:
Of Greven op proef zal komen, als vast werk zou hij de bijen en het boekhouden
krijgen. Men was van meening, dat dit slechts bijwerk was en men voor den winter
meer iemand noodig had, die met den tuinbouw bekend was. Zoo zal men met het
voorjaar nog eens bespreken, of zijn komst gewenscht is.
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[Hs. B] Vergadering van 12 October.
Aanwezig: Van Eeden, Truida Everts, Aaltje Bakker, Langelaar, Manus, Van Riet,
De Graaf, De Haan, De Boer, Trijntje de Boer, Hooftman, Katrien Jochems.
Besproken:
De kas niet te duur, is besteld.
De volgende week zal geploegd en geteerd worden.
Plannen voor den winter:* Eén rij boomen van het laantje zal vallen en verder
tusschen de laantjes tot aan het dennenbosch.
Gras voor de kippen erop zaaien.
De voedingsquestie weer ter sprake gebracht. De Boer vindt het eten niet
voedzaam genoeg en beweert, dat zijn krachten daardoor verminderen. Ook nog
anderen zijn van die opinie. Van Eeden echter waarschuwt tegen te laat naar bed
gaan, en dringt aan op goede voeding**.
* Tekstgedeelte (Boomen omhakken. Ook het rooien zal men trachten zelf te doen)
waarschijnlijk doorgehaald door Van Eeden.
** Oorspronkelijke zin (Van Eeden echter schrijft het toe aan het te laat naar bed
gaan en te veel denken) gewijzigd door Van Eeden (hs. A), wellicht geïrriteerd door
de weergave van de notulist.
de voedingsquestie: Er werd op Walden over het algemeen vegetarisch gegeten.
Men was op dit punt echter minder consequent dan in Blaricum, waar zelfs het
doodslaan van vliegen veroordeeld werd en het voorkomen van een wurm in de sla
tot heftige discussies kon leiden. Van Eeden zelf, die in zijn proefschrift Kunstmatige
voeding bij tuberculose (1886) reeds gewezen had op het belang van vleesvoeding,
was geen absoluut vegetariër. Hij beval uit hygiënisch oogpunt éénmaal per week
vleeseten aan, ook omdat hij bevreesd was voor de gevolgen van een plotselinge
overgang naar een ander voedingspatroon (zie bijv. zijn artikel hierover in De Pionier
van 5 november 1904).

[Hs. B] 16 Oct.
Van E., Aaltje, Katrien, Jan de G., Hooftman, Van Riet, Van Walen, De Boer, Trijntje.
Palen langs de groene weg.
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Brief van Greven. Jan de Graaf blijft ertegen, V.E. wil geen stemming, zal hem
schrijven geduld te hebben.
Kruidenierswaren van Eigen Hulp.
Eigen Hulp: Verbruikscoöperatie, die i.t.t. de door Van Eeden beoogde coöperaties
dividend uitkeerde aan haar leden. Ontstaan in de kringen van het liberale Algemeen
Nederlandsch Werklieden Verbond, waar de (verbruiks)coöperaties gestimuleerd
werden als het beste geneesmiddel tegen socialisme en communisme. Van Eigen
Hulp, opgericht in 1877 te Den Haag, konden geen handarbeiders lid worden, alleen
hoofdarbeiders (bijv. ambtenaren, kantoorpersoneel).

[Hs. A] 19 Oct.
Besproken de kosten van de aardappels, deze voor de kolonisten bepaald op ƒ2. -,
buitenaf ƒ3. -.
Toetreding van De Veye, deze zal voorloopig komen tegen kost en inwoning en
beginnen met een voorschot van ƒ500. - te geven, waarvan ieder jaar ƒ100. - zal
worden afgelost. Zoowel Walden als De Veye kunnen het verblijf 14 dagen te voren
opzeggen.
de kosten van de aardappels: Er staat niet bij om welke hoeveelheid het ging;
waarschijnlijk was het de prijs per mud.

[Hs. A] 20 Oct.
Verg. Gem. Grondbezit. Beyen gekomen. Katrien Jochems vertrokken.
Verg. Gem. Grondbezit: Aan deze vergadering gingen de bijeenkomsten van 15
september en 13 oktober vooraf, beide gewijd aan het bespreken der statuten. Op
20 oktober vond de definitieve oprichtingsvergadering van de Vereeniging
Gemeenschappelijk Grondbezit plaats, waarop de gewijzigde conceptstatuten
behandeld en met algemene instemming aangenomen werden. Tevens benoemde
men de leden van het bestuur: D. de Clercq, J.B. Cohen (Haags advocaat en leraar
(beiden van Walden). Van Eeden zelf vond deze vergadering, die op Walden in de
open lucht
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werd gehouden vanwege het mooie weer, nogal saai maar overigens wel geslaagd.
Initiatiefnemer was Daniël de Clercq. Bij de ondertekenaars van de circulaire die
zomer 1901 het land in ging was ook Van Eeden, wiens Walden meermalen als
plaats van samenkomst had gediend bij de voorbereidende besprekingen, waarbij
ook de Bond voor Landnationalisatie (Jan Stoffel) en de Internationale Broederschap
betrokken waren. Op 20 oktober, na vele pogingen om een overeenkomst te bereiken
(knelpunt: centralisatie of decentralisatie), werd men het eens - d.w.z. Walden en
de I.B.; de Bond voor Landnationalisatie viel bij dezen af. De vereniging zou groepen
verbinden die streefden naar gemeenschappelijk grondbezit, maar deze zouden in
de gelegenheid blijven zelfstandig te handelen w.b. het verwerven en exploiteren
van grond.
In januari 1902 kreeg G.G.B. koninklijke goedkeuring. Van Eeden was de denkende
spil, De Clercq zakelijk voorzitter, Cohen penningmeester en rechtskundig adviseur.
Na een aanvankelijk sterke groei ging de vereniging vanaf 1905 snel achteruit,
doordat zowel zij als de bij haar aangesloten - veelal anarchistische - groepen
controle op het zakelijk beheer en een goede administratie ontbeerden. Bovendien
ontving G.G.B., daar de meeste coöperaties noodlijdend waren, onvoldoende
winstafdracht en kon zij op haar beurt geen steun aan andere verlenen, hetgeen
juist de opzet was. Van Eeden, die steeds meer nadruk legde op gezag en een
hechte organisatie trok zich terug in 1907. Hoewel G.G.B. zich aanvankelijk
geconcentreerd had op het oprichten van agrarische kolonies en minder op
verbruikscoöperaties (zonder winstdeling) en produktie-associaties, werd zij in feite
een federatie van produktieve associaties, een puur stedelijke aangelegenheid. Zij
bestond tot na de eerste wereldoorlog, maar leidde al die tijd een kwijnend bestaan.

[Hs. A] 23 Oct.
Aanwezig: Aaltje, Beyen, Van Riet, De Graaf, Manus, Hooftman, De Haan, Trijntje
de Boer, De Veye, Van Eeden.
Aardappelen prijs voor niet-leden ƒ3.-, voor leden ƒ1.50.
Vracht mest voor V.E. ƒ1.-.
Besloten de vee verzekering af te schrijven, wegens afzetterij (Snel te Almelo).
Langelaar vraagt nog 10 dagen langer in zijn huis te blijven.
Stal opgeknapt voor 't vee.
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Aardappelen prijs voor niet-leden: Behalve onderscheid in loon tussen zgn. vaste
werkers (in loondienst) en kolonisten bestond er ook (nog steeds) verschil in betaling
voor de levensmiddelen.
vee verzekering: Een verzekering tegen het verlies van huisdieren, zodat men
als de dieren doodgaan, daarvoor een schadevergoeding krijgt. Dikwijls zijn de
dieren zodanig verzekerd, dat men reeds een uitkering krijgt als ze niet meer geschikt
zijn voor het doel waarvoor ze bestemd waren (bijv. kreupelheid bij paarden,
onvruchtbaarheid bij fokdieren).

[Hs. C.] 28 November, Donderd.
Greven komt en woont in ‘De Kaap’.
28 november: Alweer geruime tijd weinig aantekeningen in het Waldendagboek,
waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat er 's winters buiten weinig te doen viel.
Van Eeden zelf heeft de gehele maand november druk gewerkt aan Het lied van
schijn en wezen II (pas in 1910 uitgegeven), aan het manifest en de
beginselverklaring voor de vereniging G.G.B. (Binnenlandsche kolonisatie. Een weg
tot bevrijding van loondienstbaarheid) en aan de voorbereiding van zijn cursus
‘Mensch en maatschappij’, die hij in de komende manden op diverse plaatsen in
het land zou houden (samengevat in De blijde wereld). (Zie hoofdstuk De
ontwikkeling).

[Hs. C.] Donderdag 12 December.
Johannes van Walen vertrekt van de kolonie. Niemand verzette zich tegen zijn
vertrek.
Johannes van Walen vertrekt: Op 3 november (1901) schreef Van Eeden in zijn
Dagboek: ‘Op Walden wordt nu eindelijk geregeld en goed gewerkt. De nieuwen
(de Veye en Beyen) zijn goed. Alleen van Walen moet nog weg.’ Waarschijnlijk was
hij ongeschikt om in de kolonie te werken en/of te leven.
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[Hs. C.] Zaterdag 14 Dec.
Er wordt besloten, naar aanleiding daarvan dat de menschen klagen over maag en buikpijnen en andere digistieve verschijnselen tengevolge van het groffe brood,
dat men een maand lang de proef zal nemen met fijner gemalen meel.
Erg wordt De Haan onderhanden genomen over het tijd zoekbrengen aan zijn
kippenhokken. De Haan is ziek. De Veye is met een maand vacantie weg.
Er zijn 120 boomen verkocht voor ƒ225.-. Langelaar is aangenomen door den
kooper om ze te rooien. Er is besloten niets meer aan Langelaar af te leveren.
De Veye heeft een brief geschreven waarin hij meldt dat hij door
levensomstandigheden gedwongen niet meer terug zal komen.
Langelaar: Omstreeks het eind van het jaar is boer Langelaar met zijn gezin van
Walden vertrokken. Waarschijnlijk omdat Walden een collectieve coöperatie was
geworden en zodoende Van Eeden niet langer zijn ‘werkgever’ was. Bovendien was
zijn taak (het verbouwen van graan en het houden van koeien) relatief minder
belangrijk geworden.

[Hs. A′] Woensdag 22 Jan.
Aanwezig: De Graaf, Van Riet, Rypma, De Boer, Cornelia Vliegop, Beyen, Greven,
Aafjes, Van Eeden, Manus, Hooftman.
1. Brief aan De Koe, tot aanneming, goedgevonden.
2. Verzoek van Grunwald afgewezen.
3. Hooftman gezegd dat zijn vertrek, wegens gebleken ongeschiktheid, gewenscht
is.
4. Klachten te berde gebracht wegens gebrek aan zelfstandig werken, en aan
broederlijke geest aan tafel in 't hoofdgebouw.
5. Behandeling van de balans van 't hoenderpark door De Haan.
6. Opdracht gegeven een waschketel te koopen van ƒ21.50.
7. Mest koopen.

Cornelia Vliegop: (geb. 1877). Nieuw aangekomen koloniste. Vrij huwelijk met J.
Sterringa, die korte tijd later op Walden arriveerde. Zij hielp in de huishouding.
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Aafjes: Pieter Aafjes (1881-1956). Bakker, broodslijter. Kwam op 6 januari op Walden
en bleef er lange tijd (tot ca. 1906). Hij was de tweede echte bakker (Greven was
waarschijnlijk de eerste).
De Koe: A. de Koe (1866-1940). Nederlands-Hervormd predikant te Nieuwveen
(1894) en Den Helder (1898-1901); studeerde tevens rechten en
staatswetenschappen; van 1907-1929 directeur van ‘Ons Huis’ te Rotterdam.
Medeoprichter van de I.B. In 1901 verbleef hij negen maanden met zijn vrouw en
drie kinderen in de Blaricumse kolonie. Tevens een der oprichters van G.G.B.,
waardoor hij in contact kwam met Van Eeden en Walden. In zijn Dagboek schreef
Van Eeden op 18 januari 1902: ‘De Koe wil hier komen en Hettinga Tromp’. Hieraan
is nog een gesprek met hen beiden voorafgegaan. Aanvankelijk wilde De Koe, die
geen vertrouwen meer in Blaricum had, samen met Van Hettinga Tromp een nieuwe
landbouwkolonie opzetten. De laatste echter, De Koe nauwelijks kennende en niet
overtuigd zijnde van diens innerlijke rust, gaf de voorkeur aan een samenwerking
met Van Eeden. Zodoende kwamen beiden naar Walden, waar zij de administratie
reorganiseerden, Van Eeden had eerst J. van Woensel Kooy en J. Labberton
aangezocht als administrateur, maar beiden weigerden. Overigens blijkt hieruit dat
Van Eeden inzake belangrijke beslissingen nog steeds eigenmachtig optrad.
Grunwald:?

[Hs. A′] Zaterdag 25 Jan.
Aanw.: De Graaf, Van Riet, Rypma, De Boer, Corn. Vliegop, Trijntje de Boer, Aaltje
Bakker, Aafjes, Greven, Van Eeden, Manus v/d Bosch, Hooftman.
1. Manus gewaarschuwd dat vernieuwde weigering om zijn boekje in te vullen
als onwil zal beschouwd worden.
2. Volgens ingewonnen meening zal Hooftman voor 't laatst gewaarschuwd zijn,
en nog mogen blijven. Bij 't volgend verzuim is zijn vertrek onverbiddelijk zeker.
3. De kast in de leeskamer is in treurigen toestand. Bepaald dat Greven hem zal
opruimen.
4. De waarschuwing over de geest aan tafel heeft geholpen. Waschketel is
gekocht, mest is nog niet gekocht. Er is mest-veiling in Naarden.
5. *
Komst van De Koe en zijn vrouw.
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Langelaar het paard te leen gegeven.
Nogmaals met De Koe & zijn vrouw gesproken over zijn komst. Het huisje is een
geschenk aan Walden. De Koe zal op gelijken voet hier zijn als alle kolonisten. Hij
zal op verlangen der anderen afzien van een bijbetrekking. Hij zal zoo spoedig
mogelijk komen, in het huisje van Langelaar.
Manus zal 't hout snoeien over de haag.
Finantieel overzicht van 1901.
* Het zal duidelijk zijn dat de notulant enigszins in zijn bezigheid gestoord werd door
de plotselinge binnenkomst van twee nieuwe kolonisten.
boekje: Er waren werkboekjes waarin dagelijks het volbrachte werk genoteerd
moest worden. Verzuim van invullen kon bestraft worden met wegzending.
de leeskamer: Gemeenschappelijke ruimte in de villa Cruysbergen.
De Koe en zijne vrouw: De Koe was gehuwd met Allegonda Thieme, een patiënte
van Van Eeden (zie ook 31.VIII. 1899).
Het huisje is een geschenk aan Walden: De Koe was, blijkens deze materiële
inbreng, geen vaste werker. Toch kwam hij op gelijke voorwaarden, wat inhield dat
hij dezelfde wekelijkse toelage kreeg als de andere (gehuwde) kolonisten en vaste
werkers en ook wat betreft de distributie van levensmiddelen en brandstoffen op
gelijke wijze behandeld werd.

[Hs. A′] Woensdag 29 Jan.
De Graaf, Van Riet, Greven, Beyen, Rypma, De Boer, Trijntje de B., Cornelia VI.,
Van Eeden, Aafjes, Manus van den Bosch, Hooftman.
De kast in de leeskamer is opgeruimd.
Van Riet wou een lijst van dingen hebben die men afgepast worden gegeven.
Waschketel komt in 't koetshuis, voor Maandag.
5 K.G. verf bij Van Ginkel, Veenendaal.* De Boer zal schrijven. De Haan zal
behang opmeten.
De bakker zal beproeven of hij zonder verlies sportsbeschuit kan bakken voor 2
cent.
De Haan wou een rietmat 4 M. lang, 1.80 Meter hoog. En zand
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Sloot uitbaggeren en mestpluis wegrijden.
Besloten hooi te koopen, 3000 H. voor ƒ22 per 1000. De Boer. 35 gesmoorde
vloersteenen. Rypma.
* Tekstwijziging, waaruit blijkt dat men aanvankelijk van plan was een andere firma
(Vettewinkel, Prins Hendrikkade) aan te schrijven.
Van Riet wou een lijst van dingen hebben die men afgepast worden gegeven:
April 1900 is men tot de distributie der waren overgegaan, om roekeloosheid tegen
te gaan. De levensmiddelen voorzover niet in de kolonie geproduceerd, werden
collectief ingeslagen en wekelijks naar behoeften van het gezin gedistribueerd.
't koetshuis: Behalve het koetsiershuis was er ook een koetshuis behorende bij
de villa Cruysbergen.
Van Ginkel: Hij was een kennis van Van Eeden, die hem in november 1901 een
bezoek bracht. Zijn bedrijf was niet aangesloten bij G.G.B. De bakker: Aafjes.
sportbeschuit: Beschuitachtig gebak van ongebuild meel.
een rietmat: Rietmatten dienen als bedekking voor kassen.
zijn tuin: Ieder had bij zijn ‘eigen huis’ een erf, dat hij zelf kon aanleggen naar
eigen believen. Hoever de ‘eigen tuin’ zich eigenlijk uitstrekte, was niet precies aan
te geven. Voorzover niet benodigd als moestuin, kon men er kweken wat men wilde
en vanzelfsprekend mocht ook de buurman daarvan profiteren.
3000 H.: 3000 hectogram?
gesmoorde vloersteenen: Wellicht werden deze hittebestendige stenen voor de
ovenvloer gebruikt, waarop dan vloerbrood gebakken kon worden.

[Hs. A] Zaterdag 1 Febr.
1. Morgen bijeenkomst te Blaricum, bespreken gesamenlijke aankoop van mest
en afrekenen.
2. Verzoek van J. Voet om voor een maand in de kleine hut te mogen wonen
tegen ƒ1 per dag met kost (zonder wasch).
3. Broodprijzen berekend komen ons te duur. Men zal informeeren naar een depot
houder.
4. Voorstel van De Boer om boter en suiker niet langer af te passen. (De onkosten
zijn berekend op 2.50 per volwassene aan kost).
5. V.E. brengt een klacht ter tafel over het vertellen van onkiesche grappen door
sommigen.
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Morgen bijeenkomst te Blaricum: Op 2 februari zette Van Eeden in zijn Dagboek:
‘Slechte krans.’
De samenwerking van Walden en de kolonie der I.B. te Blaricum dateerde reeds
van ver vóór de oprichting van de vereniging G.G.B. In juni 1901 werd besloten
maandelijks een bijeenkomst te houden. Door de oprichting van G.G.B. in oktober
van dat jaar werd het contact tussen de beide vestigingen nog meer bevorderd. De
Koe (toen nog in Blaricum) en Van Eeden kwamen samen in het bestuur. De drukkerij
Vrede van de I.B. werd belast met de uitgave van het orgaan van de vereniging
G.G.B., De Pionier, waarin het tot een uitgebreide gedachtenwisseling tussen de
zusterkolonies kwam, vnl. over hun verschil in opzet. Weliswaar kende men veel
gemeenschappelijke idealen (zoals vegetarisme, geheelonthouding, dienstweigering,
het vrije huwelijk en gemeenschappelijk grondbezit), maar ze werden op Walden
minder strikt beleden dat in Blaricum. Toch vonden er regelmatig
verbroederingsfeesten plaats, meestal in de aardbeientijd.
J. Voet: Op Walden werkzaam als broodventer.
de kleine hut: Het is niet bekend welke hut wordt bedoeld. Waarschijnlijk die van
Bauer, die veel afwezig was.
depot houder: Deze beslissing hield niet in dat men van plan was zelf geen brood
meer te venten, maar er werd alleen naar een grotere afzetmogelijkheid gezocht.

[Hs. A′] Woensdag 5 febr.
De Graaf, Rypma, Van Riet, Cornelia, Aaltje, Beyen, Greven, Aafjes, Van Eeden,
De Haan, Hooftman, Manus.
1. 2 varkens verkoopen voor 23 cent.
2. Brief van Enzlin over de sportbeschuit. Besloten hem te zeggen dat hij Zaterdag
tegen zeven uur gewacht zal worden.
3. Brooddepot informeeren (V.E.).
Enzlin: N.G. Enzlin († 1933). Voormalig bakkersknecht in een broodfabriek. Bakker
van de kolonie te Blaricum, bekend om zijn bij vegetariërs geliefde sportbeschuiten.
Hij zette na de mislukking van de kolonie de bakkerij voort als particulier bedrijf.
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[Hs. A′] Zaterdag 8 febr.
De Graaf, Van Riet, Rypma, Manus, Aaltje, Cornelia, Greven, Van Eeden, De Haan,
Hooftman.
1. 2 varkens zijn verkocht voor ƒ105. - .
2. Enzlin zegt verhindert te zijn.
3. Depot van wed. Niessen en Zoon, Meentweg 13.
4. Finantieel overzicht van Januari.
5. De Haan stelt voor een paar ras-hanen te koopen te Outshoorn bij Piek.
6. De Koe komt Vrijdag 14. Voet vraagt 12 Febr. in de hut te komen.
2 varkens verkocht voor ƒ105, -: Op de voorgaande vergadering besloot men ze
te verkopen voor 23 cent. Beide bedragen lijken me ongeloofwaardig (de geldwaarde
van die tijd in acht genomen!).
Meentweg: De Meentweg te Bussum, die naar de Bussumse Meent voert, ten
oosten van het dorp gelegen. Onder ‘meent’ wordt verstaan de gemeenschappelijke
heide- en weidegronden der Erfgooiers.

[Hs. A′] Woensdag 12 febr.
De Graaf, Van Riet, Rypma, Aaltje, Cornelia, Beyen, Greven, J. Voet, Van Eeden,
Hooftman, Manus, Aafjes.
1. Aafjes gewaarschuwd de hit niet los te laten staan. Hij had zich gewond.
2. Jan de Graaf verzocht op te maken wat er nog aan groenterekening van 1901
openstaat, en de rekening van Horst.
3. Depothouder Niessen zou morgen avond bericht hooren.
4. Manus wou 2 brandstofboekjes.
5. Greven vraagt een toelage. Zaterdag beslissing.
groente-rekening van 1901: Deze rekening betrof de klanten die nog niet betaald
hadden.
Horst: Een klant (groente-afnemer) die slecht was in het betalen. Mei 1902 zou
hij nog een keer gemaand worden.
brandstofboekjes: Waarschijnlijk dienden deze boekjes om te noteren wat men
verbruikte aan brandstof. Hiermee zal men voornamelijk cokes bedoeld hebben;
turf werd op Walden zelf gestoken.
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toelage: Omdat men in de kolonie juist aan loondienstbaarheid wilde ontkomen,
werd de term ‘loon’ vermeden.

[Hs. A′] Zaterdag' 15 febr.
Van Riet, Rypma, De Graaf, Voet, Aaltje, Beyen, De Haan, Greven, De Koe, Van
Eeden, Manus, Aafjes, Hooftman.
1. Greven opmerksaam gemaakt op slordigheid.
2. Depothouder niet geschikt bevonden.
3. De Boer zal de kas houden. Greven zal boekjes geven aan wie een tweede
boekje wil hebben.
4. Geen bezwaar tegen toelage van Greven.
5. Aafjes vraagt hetzelfde. Woensdag beslissing.
6. Beyen vind dat er te weinig eieren verkocht worden.
7. Wagentje zal door de bakker schoongemaakt worden als hij tijd heeft, anders
door Hooftman.
8. Een kooper geweest voor de prei op den punt. Overgelaten aan De Graaf.

den punt: De N.O.-hoek van Walden, waar het huisje van De Haan gelegen was
met dezelfde naam.

[Hs. A′] 19 febr. Woensdag.
Aanwezig: Van Riet, Rypma, De Boer, Cornelia, Beyen, Van Eeden, Voet, De Haan,
Aaltje, Trijntje, Hooftman, Manus, Jan de Graaf.
Van Eeden deelt mee dat het een gewichtige en onaangename vergadering is,
om de uitkomsten van het finantieele onderzoek. Met de komst van De Koe is nu
het overzicht van verleden jaar voltooid en de raming van dit jaar gemaakt. Daaruit
blijkt dat de toestand niet op denzelfden voet blijven kan. Er zou een tekort ontstaan
van 2000, en V.E. acht niet goed dat er gerekend wordt op zijn bijpassen. Hij heeft
Zaterdag de laatste 1000 gestoort, en zal alleen nog de broeiruiten (500) betalen.
De Koe geeft zijn raming van de inkomsten op ƒ2900.-. Een
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tekort op de uitgaven van ƒ2000.-.
Om hieraan tegemoet te komen, moet vermindering van personeel plaatsgrijpen.
J. de G. tuin
De Koe tuin

- boekh[ouding]

De Boer tuin

- administr[atie] en kas

Van Riet

- gr[oente] verkoop, tuinwerk, smidswerk
enz.

De Haan

- kippen en timmerwerk

Rypma

- vee en paarden

Aafjes

- bakker

Inkomsten geraamd op ƒ 3000.-, uitgaven op ƒ 3500.-. Dit saldo zal gedekt worden
door pension.
Alleen de hoognoodige werkers (zie bovenstaande lijst) kunnen blijven. Deze lijst
is eenstemmig opgemaakt door De Boer, De Koe, De Haan, De Graaf en Van Eeden.
De Koe raadt de vier overigen, die niet kunnen blijven, aan zonder wrok te
vertrekken. Het is een zaak van noodwendigheid, niemand zou gebaat zijn als door
hun blijven de geheele zaak ten onder ging.
Daarop wordt de vergadering gesloten.
J. de G.: Jan de Graaf.
pension: In de villa Cruysbergen was plaats voor pensiongasten.
zijn bijpassen: Van Eeden stopte zoveel mogelijk de tekorten van Walden,
aanvankelijk met geld van zijn moeder, later ook met eigen extra-geld. Blijkens een
aantekening in zijn Dagboek (12 oktober 1901) wilde hij bijv. de inkomsten, die hij
zou ontvangen uit de Engelse editie van Van de koele meren des doods, aan Walden
besteden. December 1902 schreef hij in zijn brochure Gemeenschappelijk grondbezit:
‘Ook is het onwaar dat deze onderneming zoo veel geld zou hebben verslonden.
In drie jaren tijd, en met een bevolking wisselend tusschen 25 en 30 personen, is
in 't totaal niet meer dan 5 à 6000 toegelegd, die uit mijn persoonlijke inkomsten
gevonden werden en later weer in te halen zouden zijn, indien ik ze terug verlangde.’
de vier overigen: Over deze affaire vermeldde Van Eeden het volgende in zijn
Dagboek (21 februari): ‘Moeielijke dagen omdat ik vier menschen van Walden moest
wegsturen, waaronder lieve goeie jongens, vrienden van Martha en mij. Ik heb het
mij zeer aangetrokken, maar ik erkende de noodzaak. Ik ben het nog niet te boven.’
En de dag daarop schreef hij: ‘Martha zeer gedeprimeerd door 't vertrek van Greven
en Beyen. Ze deed
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wanhopig. Het was zeer moeielijk voor me. Ik voel dan zoo schuldig, dat ik haar
leven bedorven heb.’
Die andere twee die weg moesten, waren Hooftman en Manus en van den Bosch.
Zij waren alle vier ongehuwd.

[Hs. A′] Zaterdag 22 Febr.
Aanwezig: De Koe, Van Riet, De Boer, De Graaf, De Haan, Voet, Van Eeden, Aaltje,
Cornelia, Hooftman, Aafjes, Manus.
1. Overdracht van de kas en kasboek van Greven aan De Boer. De kas zal elke
week gecontroleerd worden.
2. Toelage van De Koe. Hij vraagt deze week ƒ2.- om later te overleggen. De
toelage van De Haan wordt op ƒ4.- gebracht.
3. Toelage van de bakker ƒ2.- goedgevonden.
4. De Koe schrijft naar Wormerveer of ze brood en sportbeschuit willen hebben,
en [zal] met de schipper overleggen over de vracht.
5. Wij moeten andere tarwe nemen van andere leverancier. De Koe zal aan R.
de Jong vragen in Sexbierum.
6. De bakker vraagt een rol, een stempel, een breeder werkbank. De Haan zal
er werk van maken.
7. Er moeten rietmatten gekocht worden.
8. Voet vraagt te mogen blijven tegen dezelfde pension prijs, met de halve dagen
meewerken. Aangehouden tot Woensdag: Goedgevonden.*.
Brief van C. Kapelle voorgelezen (aanvraag).

* ‘Goedgevonden’ op de volgende vergadering toegevoegd.
** Idem. Het is onduidelijk op welke vergadering de brief is voorgelezen.
De toelage van De Haan: De wekelijkse toelage werd bepaald naar de grootte van
het gezin, dat in dit geval uit zeven personen bestond.
Wormerveer: In 1902 richtte G.G.B. in Amsterdam, Bussum en Zaanstreek
verbruikscoöperaties op, waaraan reeds spoedig winkels of depots werden
verbonden. In de Zaanstreek kwam de winkel te Wormerveer. Begin 1903 plaatste
men in De Pionier een mededeling over deze coöperatieve winkel, die goed
vooruitging en veel succes oogstte met het brood van Walden.
rol: Deegroller.
stempel: Een stempel in de bakkerij dient voor het drukken van het broodmerk
op ouwelpapier.
C Kanelle: ?
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[Hs. A′] Woensdag 26 Febr.
Aanwezig: Rypma, Van Riet, De Graaf, De Boer, Cornelia, Aafjes, Van Eeden,
Aaltje, Hooftman, De Koe, De Haan.
1. Boekhouding zal tusschen De Boer en De Koe worden verdeeld. De kas blijft
op 't groote huis.
2. Brieven voorgelezen van H.C. van Blommestein (stud. Utrecht, wil een bezoek
brengen) en van A. Roodbol, arbeider te IJsselmonde, tuinder, die aansluiting
wenscht.
3. De Koe brengt over een aanvraag van Van Hettinga Tromp om voorloopig in
't huisje van De Koe te wonen, nadat hij er uit vertrokken is, in den loop van
dit jaar, zonder in eenig opzicht ten laste van de kas te komen, integendeel ten
voordeele, met de bedoeling om een weg tot blijvende aansluiting te vinden.
Aangehouden tot Zaterdag.
4. De timmerman vraagt hout.
5. Nogmaals aangedrongen op het laten doen van alle bestellingen door één
hand (De Boer).
6. Er zal geklaagd worden over de leverantie van Anthraciet.
7. De Haan klaagt over de harde turf. Hij wordt verzocht er minder van te branden.
8. De Koe vraagt drie dagen logies voor een spitter, Eldering.

Boekhouding zal tusschen De Boer en De Koe worden verdeeld: Dit nam Van
Eeden veel werk uit handen. Zo schreef hij op 30 maart in zijn Dagboek: ‘Op Walden
gaat nu alles voorspoedig en voor mij zooveel gemakkelijker. Door de Koe en de
Boer.’
Van Hettinga Tromp: J. van Hettinga Tromp (1878-1956). Oorspronkelijk ingenieur
bij Staatsspoor; tevens jurist. Hij en zijn meisje Jo Blommers toonden sinds enige
tijd een levendige belangstelling voor Walden zoals blijkt uit hun correspondentie
met Van Eeden. Van Hettinga Tromp was eind 1901 van plan zijn betrekking op te
geven en zich volledig in dienst te stellen van de vereniging G.G.B. Aanvankelijk
voelde hij veel voor vruchtenboterfabricage, ook dacht hij erover met De Koe een
nieuwe kolonie te stichten. Door gebrek aan vertrouwen in De Koe, besloot hij echter
zich op Walden te vestigen om een duurzame samenwerking met Van Eeden aan
te gaan, aan wie hij en zijn meisje zich zeer verplicht voelden vanwege de morele
steun die hij hun in de afgelopen tijd geboden had. Hij verzorgde een tijdlang de
administratie van de kolonie. Later is Tromp directeur van het Gemeentelijk
Amsterdams Arbeidsbureau geworden, daarna juridisch adviseur van het
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Nederlands Octrooibureau in Den Haag.
De timmerman: De Haan.

[Hs. D] Zaterdagavond 1 Maart 1902.
Aanwezig: Van Riet, De Boer, Trijntje, Rypma, Aafjes, De Koe, De Haan, Cornelia,
Aaltje.
1. De Koe vraagt een toelage van ƒ4.-. Men vindt 't goed, daarover in een volgende
bijeenkomst te beslissen.
2. Van Hettinga Tromp en zijn meisje zullen morgen komen om kennis te maken
met degenen, die dat begeeren.
3. De handkar zal ingericht worden voor groentekar, te trekken door de hit. De
Haan belast zich met het aanbrengen der noodige veranderingen.
4. Met Blaricum zal morgen afgerekend worden, indien De Graaf de noodige
opgaven verstrekt omtrent de door ons gedane leveringen uit de moestuin.
5. Aafjes vraagt dat iemand eens met hem mee zal gaan te venten, om hem te
vervangen ingeval van verhindering. Assistentie van Voet zal worden gevraagd.
6. Van Riet vraagt een toelage van ƒ2, - 's weeks en zou voor de in de kolonie
verkrijgbare levensbehoeften gaarne op denzelfden voet komen te staan als
De Haan en De Koe. Aangehouden tot de volgende samenkomst.
7. De Haan zal Maandag naar Amsterdam om hout te koopen en zich op de
hoogte te stellen van groenteflessen.
8. Aafjes vraagt 2 platen voor de bakkerij. Ze zullen voor hem gemaakt worden.

zijn meisje: Jo Blommers (geb 1871). Zij trouwde in april met Van Hettinga Tromp.
Eind zomer 1901 had zij reeds enige tijd op Walden willen doorbrengen, dit om in
Van Eedens inspirerende omgeving te verkeren. Ze zag van dit plan af omdat ze
het niet goed vond zo afhankelijk van iemand te zijn.
groenteflessen: Weckflessen ter conservering van groenten.
platen voor de bakkerij: Metalen bakplaten voor de oven.
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[Hs. A′] Woensdag avond 5 Mrt. 1902.
Aanwezig: Van Riet, De Boer, Van Eeden, Aafjes, Cornelia, Aaltje, De Haan, De
Koe, De Graaf, Trijntje, Rypma.
1. Voorstel om Aaltje in de hut te laten wonen. Voorloopig aldus dat ze in 't groote
huis komt van 8 ½ tot 12, van 1 ½ tot 4. Elken dag behalve Zaterdag middag.
Ze zal wezen op dezelfde voet als de anderen. Goedgevonden.
2. Punt 1 van de vorige maal. Geen bezwaar tenzij De Haan ƒ5. - krijgt, zegt De
Boer. (Er wordt aanmerking gemaakt op tijdverspilling van De Haan.) Geen
beslissing genomen. De Haan weigert ƒ5. -.
3. Punt 6 van de vorige maal. Goedgevonden.
4. De Koe vraagt naar de zaak Van Hettinga Tromp: wordt goedgevonden een
accoord met hem aan te gaan.

Aaltje: Eindelijk kreeg ook Aaltje Bakker met haar drie kinderen een zelfstandig
onderkomen, nl. het voormalig koetsiershuis van Cruysbergen, ‘De Kaap’, dat door
Greven verlaten was. Zij bleef echter de huishouding van Cruysbergen bestieren.
tijdverspilling van De Haan: Hij verspilde te veel tijd aan zijn kippen en men
vond waarschijnlijk dat hij meer aandacht moest besteden aan het timmerwerk.

[Hs. A′] Zaterdag 8 Mrt. 1902.
Aanwezig: De Koe, De Haan, Van Riet, Aafjes, Rypma, De Boer, Van Eeden,
Cornelia.
1. Punt 2 van Woensdag aldus opgelost dat 't gezin De Haan 4 en 't gezin De
Koe 3 krijgt.*
2. Brief aanvrage van Wortman, hoort thuis bij Gem. Grondbezit.
3. 't Land achter Janssen zal nog voor een klein deel gespit worden en dan
geploegd. Maandag moet asperges geplant.
4. Cornelia vraagt te verhuizen naar de kamer van Aaltje. Goedgevonden.

* Het vervolg van de zin is geschrapt en daardoor slechts gedeeltelijk leesbaar (en
dat ze beide aanvrage kunnen doen voor ...).
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[Hs. A′] Woensdag 12 mrt. 1902.
Aanwezig: De Koe, Van Eeden, Aafjes, Aaltje, De Boer, Rypma, Van Riet, De Graaf.
1. Aaltje leest op een lijst van haar goed: mangel blijft hier, Aafjes [krijgt] de
koffie-bus, een koffiemolen neemt ze mee, zes lepels en vorken, 6
boteramborden, 2 messen, 1 waterketel, 1 cokesbak met schop, 2 kuipen. Ze
zal in 't groote huis laten, een hanglamp, de mangel, de koffie-bus. En
aanschaffen wat haar ontbreekt op kosten der kas.
2. Er moet meer boter gelijk worden opgedaan. Er zal een vaatje van 20 K.G.
bestellen bij Emstermate.

kuipen: Houten wastobbes.
opgedaan: Opdoen is in voorraad kopen, inslaan.
Emstermate: Waarschijnlijk een boerenbedrijf gelegen in het maatland (weiland
tussen de Zuiderzeedijk en de hogere gronden van het Gooi) van Eemnes. Vele
dorpen in het Gooi bezaten een dergelijke ‘maat’ achter de zeedijk.

[Hs. A′] Zaterdag 15 mrt.
Aanwezig: De Haan, De Koe, De Graaf, Van Riet, Rypma, De Boer, Van Eeden,
Aafjes.
1. Brief van J.P. Wetjen, onderwijzer te Delft. Vraagt of er mogelijkheid is tegen
vergoeding een vacantie in Walden door te brengen.

Zaterdag, 15 mrt.: Van Eeden schreef op deze dag in zijn Dagboek: ‘Een vinnig
artikel tegen me in de Nieuwe Tijd, maar veel meer steun en sympathie rondom dan
ooit. Ik zie nu veel duidelijker de zwakheid van zulk soort vijanden.’ Het gaat hier
om het eerste van een reeks artikelen over ‘De pionieren van Bussum’ van J. Saks,
gepubliceerd in De Nieuwe Tijd VII (1902), waarin met bijtende spot een aantal
zwakheden in Van Eedens denken werden aangetoond.
J.P. Wetjen: Zijn blijvende interesse voor de kolonisatie blijkt wel uit de brieven
die hij eind 1905, begin 1906 aan Van Eeden schreef, die handelen over de
moeilijkheden in de Horstermeerkolonie ‘Nieuw-Harmonie’ (o.l.v.N.S. de Boer) en
de verhouding van deze tot de vereniging G.G.B. Wetjen
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was goed op de hoogte van de toestand aldaar, waarschijnlijk heeft hij er enige tijd
doorgebracht.

[Hs. A′] Maandag 17 mrt.
Extra vergadering met J. van Hettinga Tromp en Sterringa.
Aanwezig: De Boer, Rypma, Van Eeden, Van Riet, Aafjes, De Koe.
1. Tromp wil een storting doen, insluitende het huis van De Koe, van ƒ3500.-. Dan
zal hij op denzelfden voet als de anderen hier medewerken. De storting verbindt
tot niets. Ingeval de medewerking niet blijvend mocht zijn, zal Walden in overleg
treden omtrent de wenschelijkheid van teruggave van een gedeelte der som.
Tijd van komst zal over een maand worden opgegeven.
2. Sterringa wil hier een half jaar lang zijn tegen betaling van ƒ3.- 's weeks. De
Koe legt er nadruk op dat de finantieele opofferingen die Sterringa zich getroost
geen van beide partijen verplichtingen oplegt ingeval samenwerking niet
wenschelijk blijkt.

Sterringa: Jan Sterringa (1870-1951). Amsterdams letterzetter; boekverkoper na
ontslag wegens staking; anarchist en theosoof. Uitgever van de bladen Licht en
Waarheid (1894) en An-archie (sinds 1896). Vrij huwelijk met Cornelia Vliegop.
het huis van De Koe: Tromp, die bepaald niet onbemiddeld was, wilde het huis
van De Koe overnemen, wat de laatste op eigen kosten had laten bouwen. De Koe
was immers van plan in de loop van het jaar weer te vertrekken.

[Hs. A′] Zaterdag 5 April.
(De Boer, De Haan, Cornelia, Trijntje afwezig).
Vorige vergaderingen geen belangrijke besprekingen. De groentekar rijdt.
1. Besloten den heer en mevr. Kann voor een paar dagen te herbergen,
2. tarwe bij Vogel te bestellen.
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3. Van Eeden zal naar Herenthals gaan en bijenkasten bestellen (op eigen kosten).
4. Spamaag zal worden geschreven over het depot, waarnaar hij gevraagd heeft.
Het is in beginsel wenschelijk.
5. J.P. Wetjen zal door De Koe geschreven worden dat hij in pension mag komen
dezen zomer.

heer en mevr. Kann: J.H. Kann (1927-1944). Lid der Haagse bankiersfirma Lissa
& Kann; later lid Hoofdcomité Zionistische organisatie; consul der Nederlanden te
Jeruzalem 1924-1927; overleden in Theresienstadt. Van Eeden had persoonlijk
contact met hem, eind 1902 logeerde hij bij Kann in Den Haag. Hij steunde Walden
financieel.
Vogel: Het is mogelijk dat de hier bedoelde graanleverancier, dezelfde was als
de landbouwer F. Vogel, die zich eind 1902 op Walden als kolonist zou vestigen.
Spamaag:?

[Hs. A′] Zondag 6 april.
Vereenigde vergadering van Walden en Blaricum, te Blaricum, waarbij De Koe, Van
Eeden, Rypma van Walden, later ook Van Rees en Polak (Groningen) aanwezig
waren. Er werd gesproken over de zaken van Blaricum, waarbij gewezen werd op
gebrek aan practisch inzicht. De uitbreiding der bakkerij werd te groot geacht
aangezien er geen nauwkeurig berekening was gemaakt.
Van Rees: J. van Rees (ca 1855-1928). Een van de voormannen van de
christen-anarchistische beweging. Verschafte een groot deel van het beginkapitaal
van de kolonie te Blaricum en vulde dikwijls de tekorten aan. Hij had daardoor veel
invloed op de gang van zaken, maar woonde zelf niet in de kolonie. Zijn positie is
vergelijkbaar met die van Van Eeden op Walden. Hij was tevens hoogleraar histologie
te Amsterdam.
Polak: C.J. Polak. Een der voorlopige oprichters van de vereniging G.G.B., die
zomer 1901 een circulaire ondertekenden die in het land verspreid werd.
Groningen: In de stad Groningen bezat G.G.B. destijds ook al een afdeling.
gebrek aan practisch inzicht: Walden hield meer rekening met praktische
economische wetten terwijl in Blaricum het visoen, het ideaal centraal
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stond. Zo stelde Van Eeden geheel andere eisen aan aspirant-kolonisten dan bijv.
Felix Ortt (discussie in De Pionier, eind 1902). De eerste legde nadruk op de wil tot
werken, de laatste op een zekere geestelijke rijping. Een nauwer contact met Walden
en G.G.B. bracht de Blaricumse kolonisten er echter toe zich nauwgezetter op de
praktijk toe te leggen en hun vaak energieverspillende ‘hobbies’ wat terzijde te
zetten. Zo was Blaricum bijvoorbeeld in grote moeilijkheden geraakt doordat men
landbouw zonder vee (de noodzakelijke mestbereiders, vooral bij schrale grond!)
wilde bedrijven, dit uit vegetarisch oogpunt (het vee was immers uiteindelijk bestemd
om geslacht te worden). Ook heeft de mening dat elke ontbeerlijke zaak weelde
was. Blaricum parten gespeeld. Zelfs de meest primitieve hulpmiddelen wees men
tenslotte van de hand.
bakkerij: Reeds in 1900 bakte Enzlin in de Blaricumse bakkerij zeer smakelijk
tarwebrood, waarvoor hij ook al een klant buiten de kolonie had. Weldra begon hij
met het vervaardigen van sportbeschuit, dat ruimer aftrek vond. Er is overleg geweest
over een fusie der beide koloniebakkerijen. Walden wilde echter de bakkerij op haar
eigen terrein gevestigd hebben (meer ruimte, meer afzetgelegenheid), waartegen
Blaricum zich verzette. Zo bleef ieder op zijn eigen plaats en werd de afspraak
gemaakt, dat elk zich zonder de ander te hinderen zou uitbreiden. 1902 was een
welvarend jaar voor de Blaricumse kolonie. De bakkerij werd toen wel degelijk
vernieuwd, wellicht met een gewijzigd bestek n.a.v. de adviezen van Walden op de
gemeenschappelijke vergadering.

[Hs. A′] Woensdag 9 April.
Besloten de woensdag bijeenkomst niet meer geregeld te houden. Alleen in geval
van noodzaak of wensch.

[Hs. A′] Zaterdag 19 April.
Aanwezig de acht mannen.
Deze week logeerde de bankier Kann en zijn vrouw hier een nacht. Heden
goedgevonden den heer J.J. Meyer in pension te nemen tegen ƒ8. per week. Voet
is vertrokken.
Aanvrage van den heer Martaré om op Walden proeven te nemen met een
uitvinding van hem ontrent bemesting. Hij zou op onze kosten leven en [wij zouden]
de winst met hem deelen.
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de acht mannen: Zie aanwezigen op de vergadering van 15 maart 1902. J.J. Meyer:
Modern predikant; schreef Het godsdienstig gehalte in onze nieuwe letterkunde
(1909). In 1901, toen hij in Utrecht nog theologie studeerde, correspondeerde hij al
met Van Eeden, evenals zijn meisje Jo van der Wiele. Vlak voor zijn komst naar
Walden schreef hij Van Eeden, dat hij niet begreep waarom deze zich van de
S.D.A.P. afwendde. Hij raadde hem toen aan wat meer op de christelijke S.D.A.P.-ers
te letten dan op de woede-uitingen van de vuistgebarende voormannen van die
partij. In die tijd volgde Meyer Van Eedens cursus ‘Mensch en maatschappij’ te
Hilversum.
Martaré: In januari 1901 had hij aangevraagd in de kolonie te mogen komen
(werken); (zie I.1901).

[Hs. A′] Zaterdag 3 mei.
Afwezig de vrouwen en Rypma.
De Haan gewaarschuwd om Horst te manen.
Plan om de bakkerij in verbinding te brengen met de Amst. afd. van G.G.B.
Sterringa vraagt in de hut te wonen.
Meyer en juffr. Van der Wiele hebben aangevraagd dezen zomer (Juli of Aug.)
eenigen tijd hier te mogen doorbrengen. Men zal trachten drie kamers disponibel
te houden. Daarbij moet bedacht worden dat er misschien een nieuwe bakker bij
moet komen.
Horst: Slecht betalende klant (zie 12.II.1902).
de Amst. afd. van G.G.B.: Eind 1902 bezat G.G.B. reeds 500 leden; er waren
afdelingen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, de Zaanstreek,
het Gooi, Leeuwarden, Assen en andere plaatsen.
juffr. Van der Wiele: Jo van der Wiele schreef in februari aan Van Eeden, dat zij
zich maar al te graag uit de maatschappij zou willen terugtrekken, maar ze vroeg
zich daarbij ook af of het leven in een kolonie niet egoïstisch was, want daar immers
werd de ellende van de maatschappij aan het oog ontrokken. Zij volgde samen met
haar verloofde J.J. Meyer Van Eedens lezingen in Hilversum.
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[Hs. A] Gedurende de maanden Mei, Juni, en Juli
werden geen notulen gehouden en hadden verschillende veranderingen plaats.
Er ontstond ongenoegen met Cornelia Vliegop, zoodat deze vertrok. Ze ging eerst
uit eigen beweging, doch kwam later terug. Toen werd haar door De Koe gezegd
dat niemand haar aanwezigheid verlangde en toen ging ze voor goed.
Dientengevolge brak ook de overeenkomst met Sterringa.
Er werden op achtereenvolgende Zaterdag avonden toespraken gehouden door
Van Eeden, aandringend op inniger verstandhouding; De Koe aandringend op het
weggaan van personen die geen geestverwanten zijn of niet productief zijn (blijkbaar
doelend op Van Riet, De Graaf en De Haan); De Haan aandringend op milder
beoordeeling en verdraagsaamheid; Van Eeden zeggend dat als er vertrek van
sommigen noodig mocht zijn, dat dan 't belang van de zaak voorop moest staan.
Dat dus degene moesten vertrekken, in der minne, die ook elders tevreden konden
zijn of de zaak schade deden. Eindelijk een rede van De Boer, die vreest dat de
communistische organisatie niet slagen zal. De Boer was bovendien lijdende aan
onrust, zwaarmoedigheid en zenuwachtigheid, hetgeen ongunstig op de zaak en
de anderen werkte.
Het resultaat was dat De Graaf en Van Riet besloten te vertrekken. De eerste
met September, de tweede vertrok 11 Augustus naar een betrekking in Amsterdam.
De Haan, meenende dat men hem, met zijn groot gezin, een schadepost vond,
stelde ook poging in 't werk om een andere positie te krijgen. Op een vergadering
van 9 Aug. werd hem uitdrukkelijk gezegd dat ieder het zou betreuren als hij vertrok.
Doch hij was al te ver gegaan.
Ondertusschen ging de zaak finantieel aanmerkelijk vooruit. De nieuwe bakker
Heller kwam in Juni, een nieuwe groote oven werd door De Haan en De Boer
gebouwd en de bakkerij geheel in orde gebracht, voltooid op 9 Aug.
Een nieuwe groentekar werd gekocht en de verkoop nam toe in steeds stijgende
mate.
Er bleef maar één koe, en de hit. En omstreeks 20 varkens.
Er werden een honderdtal kippen gebroeid. Het aantal bijenkorven werd uitgebreid
van 20 boogkorven tot 14 kasten en 14 boogkorven.
De bruto opbrengst van groenten, vruchten, aardappelen en honing was in de
week van 3-10 Aug. over de ƒ81.-.
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De bakkerij zal nu gaan leveren aan de Amsterdamsche coöperatie.
Lena Veen kwam helpen op 't groote huis. Van Hettinga Tromp en zijn vrouw
betrok het gerestaureerde huis van Langelaar op 29 Juli. Als gasten kwam de heer
Eldring, de heer Meyer en juffr. Van der Wiele, de heer Van der Baan, de dames
Levie, Kiek en Justine Valeton, de heer Schoorl en Wetjen, de heer en mevrouw
Boissevain-Advocaat, mej. Vos.
Op 9 Aug. had een vergadering plaats van De Koe, Van Eeden, Heller, Rypma
en De Haan, waarbij de nieuwe toestand besproken werd. Voor een week had
Rypma gezegd te willen vertrekken, doch De Boer had besloten te blijven en opnieuw
een proef met het communisme te willen nemen. Nu werd Rypma van verschillende
zijden ook verzocht te blijven. Eveneens De Haan.
Er werd nu besloten geregeld te vergaderen op Donderdag om 8 uur en dan meer
formeel tot ordelijk verloop van zaken. Had iemand echter een anderen dag nu eene
haastzaak te behandelen, dan kon hij elken dag eene vergadering bij elkaar roepen
door op 't bord dit te schrijven*.
* De laatste zin van het verslag is toegevoegd in handschrift F.
Gedurende de maanden Mei, Juni en Juli: Uit zijn Dagboek blijkt dat Van Eeden
zelf in deze periode tobde met zijn gezondheid. Hij had last van kolieken en
hooikoorts. In juni was hij druk bezig met de bijen, maar klaagde wel over gebrek
aan literaire inspiratie. Die kwam pas in de tweede helft van juli, toen hij op vakantie
was in Noordwijk en daar de gelegenheid vond om het eerste deel van zijn artikel
‘Over woordkunst’ te schrijven (gepubliceerd in de september-aflevering 1902 van
het Tweemaandelijksch Tijdschrift). Dit was het eerste van de drie artikelen onder
dezelfde titel, handelend over de mislukking van de Tachtigers. Door deze artikelen
zou Van Eeden zijn vriendschap met Van Deyssel verspelen.
veranderingen: In zijn Dagboek schreef Van Eeden over ‘stemmingen, vreemde
invloeden’, die op Walden zouden heersen (25 mei). Hij bevroedde dat er
veranderingen op til waren (4 juni) en erg gelukkig maakte hem dat niet: ‘Ik voel niet
wat ik verleden jaar voelde. Er schort iets aan, ik weet niet wat’ (14 juni).
Van Eeden, aandringend op inniger verstandhouding: Blijkens het commentaar
in zijn Dagboek (15 juni), vond Van Eeden zijn eigen toespraak een mislukking,
maar hij voegde er aan toe dat hij toch tevreden was het gedaan te hebben: ‘Een
deemoedige somberheid is bezig mij te genezen.’
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De Boer was bovendien lijdende aan onrust: Op 7 juli schreef Van Eeden, nogal
laconiek, over hem in zijn Dagboek: ‘De Boer wordt door onrust geplaagd en wil
weg. Ik ben daarin getroost. Het schijnt alsof vaak demonische invloeden in 't spel
zijn. Doch juist omdat ik zoo kalm en onvervaard er onder ben, maken deze
tegenwerkingen mij vreugdrijker. Laat hem maar weg gaan, hij is geniaal maar
zwaarmoedig, een ongelukkig man. Ik zal ook zonder hem wel verder komen.’
Uit de Dagboeknotitie van 22 juli valt op te maken dat Van Eeden dat jaar zijn
vakantie te Noordwijk zelfs tijdelijk onderbroken heeft om naar Walden te gaan. Hij
verzorgde de bijen, maar had ook een gesprek met De Koe en De Boer, die
onenigheid hadden, waarschijnlijk voortgekomen uit hun uiteenlopende opvattingen
over kolonisatie. Maar Van Eeden vond het ‘Kinderachtig, die geschillen’ en fietste
nog diezelfde avond naar Noordwijk terug.
bijenkorven: In De Pionier van 25 oktober 1902 staat een verslag van de bijenstal
op Walden, die in goede staat verkeerde. Ondanks de slechte zomer was de stal
bestaande uit 20 Gravenhorster boogkorven uitgebreid tot 14 Dadontkasten en 12
boogkorven, allemaal goed bevolkt en ruim van wintervoorraad voorzien.
Bijenkasten zijn veel duurder dan korven. Om het getal der bijenkasten zo klein
mogelijk te houden, laat de imker de bijen niet ‘zwermen’, waardoor ze - i.t.t. de
zwermende korfbijen - in de zomer veel sterker blijven.
De bakkerij zal nu gaan leveren aan de Amsterdamsche coöperatie: In 1902
stichtte G.G.B. in Amsterdam, Bussum en de Zaanstreek verbruikscoöperaties, die
zouden gaan samenwerken met reeds bestaande kolonies, respectievelijk
produktie-associaties.
Verbruikscoöperaties zijn consumentenorganisaties die eindprodukten verkopen.
Zij exploiteren dan ook in de eerste plaats winkels: kruidenierszaken, schoenwinkels,
kledingmagazijnen enz. Gewoonlijk koopt men daar niet of weinig goedkoper dan
in niet-coöperatieve winkels, maar een eventuele winst wordt aan de leden
uitgekeerd, voorzover men die niet gebruikt voor uitbreiding.
Toen de Amsterdamsche winkel werd opgericht, werd vnl. op advies van De Boer
besloten er een brooddepot van een der koloniebakkerijen van te maken. Dit zou
een steun zijn voor de winkel in het begin en later de bakkerij vooruit helpen. Toen
Walden voordeliger condities stelde dan Blaricum, werd door de winkel aan haar
de levering gegund. Er was echter door een misverstand geen voorafgaand overleg
hierover tussen de beide kolonies geweest. Het gevolg was dat er gemopperd werd
over het feit dat Walden op een kapitalistische wijze geconcurreerd had en bovendien
vond men het dwaas dat brood voor Amsterdam in Bussum
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gebakken werd. Ook de bakkers zelf klaagden dat ze hard moesten werken zonder
enig voordeel.
Heller: Hendrik Heller (geb. 1881). Afkomstig uit een Amsterdams anarchistisch
milieu. Door een conflict met De Haer verdween hij in 1903 korte tijd naar Amsterdam
waar hij een mislukte poging deed een produktie-associatie van bakkers op te zetten.
Hij bleef tot 1907 op Walden; speelde toen een belangrijke rol in het conflict van de
bakkersgroep met administrateur Emons. Hij vertrok in 1910 naar Canada.
Lena Veen: Zij zou ook in de christen-anarchistische kolonie te Blaricum geweest
zijn.
de heer Eldring:?
de heer Van der Baan: Hij was een vriend van de theoloog/S.D.A.P.-er J.J.
Meyer.
de dames Levie:?
Kiek en Justine Valeton: Twee van de vier dochters van Henriëtte Ortt, die de
zuster was van de sociale voorvechter en wijsgeer Felix Ortt en de vrouw van Prof.
dr. J.M.J. Valeton; tevens jeugdliefde van Van Eeden, voor hij Martha van Vloten
kende.
Kiek Valeton is waarschijnlijk Henriëtte (geb. 1888). Zij is in 1918 gedurende korte
tijd Van Eedens secretaresse geweest. Trouwde met Prof. dr. J.H. Boeke. Justine
Valeton (1885-1969) was haar oudere zuster.
de heer Schoorl: In maart schreven zowel N. Schoorl als L. Schoorl een brief
aan Van Eeden, n.a.v. het door hen bijgewoonde dispuut tussen Van Eeden en de
S.D.A.P.-er Bijkerk. N. Schoorl had hogere wiskunde gestudeerd en werkte destijds
op het Scheikundig Laboratorium te Amsterdam. Hij vond het streven van de S.D.A.P.
praktischer dan dat van Van Eeden, maar bleef toch ‘een zoeker’. Ook zijn broer L.
Schoorl wist niet welke van beide richtingen te keizen. Hij verlangde wel sterk naar
een natuurlijk buitenleven. Waarschijnlijk heeft hij Walden bezocht.
Wetjen: zie 15.III.1902.
de heer en mevrouw Boissevain-Advocaat: Mogelijk was deze Boissevain
familie van Charles Boissevain, de hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad
en De Gids. Uit latere Dagboek-aantekeningen blijkt dat Van Eeden die familie
persoonlijk kende.
Mej. Vos:?
de nieuwe toestand: Waarschijnlijk is ‘het communistisch verband’ (principe: elk
geeft naar draagkracht en neemt naar behoeften) waarvan later (4.XI.1902) sprake
is, op deze vergadering ingesteld. Toch moest iedereen nauwkeurig aantekenen
wat hij aan werk verrichtte en wat hij aan waren van Walden betrok. De bepalingen
van dit verband zijn niet bekend.
Op 12 augustus tekende Van Eeden in zijn Dagboek aan: ‘Na een paar
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vergaderingen op Walden is daar nu een veel beter toestand begonnen.’ zijn vrouw
was nog in Noordwijk gebleven en hijzelf logeerde bij Truida. In haar waskamertje
is hij destijds aan De blijde wereld begonnen.

[Hs. E] Maandag 11 aug.
Vergadering bijeengeroepen door Van Hettinga Tromp in de leeskamer om half
acht.
Aanwezig: Heller, Tromp, De Koe, De Boer, Van Eeden en Rypma.
Punt 1. Tromp bespreekt de arbeidsregeling. Stelt voor een arbeidscommissie.
Opgemerkt wordt dat de regeling in 't voorjaar goed werkte, door 't vertrek van Jan
de Graaf enz. is er eenige wanorde gekomen. Besloten wordt de regeling van de
moestuinarbeid op te dragen aan De Boer en De Koe.
Punt 2. Er is een gast, Ossenbrugge, van wien niemand weet hoe hij hier komt.
Besloten werd dat door De Boer, De Koe en Van Eeden bij Aafjes - wiens vriend hij
is - de zaak zal onderzocht worden. In 't algemeen wordt de wijze waarop hij hier
komt afgekeurd.
Punt 3. De Koe stelt voor als aspirant voor 14 dagen C. Dieterman. Intusschen
wordt de aanvrage van Cram besproken. Goedgevonden Dieterman 14 dagen ter
kennismaking op te nemen. Niemand heeft iets meer op te merken.
Ossenbrugge:?
C. Dieterman: (geb. 1880). Werkte tijdelijk in de tuin en als broodventer. Bleef
slechts enkele weken in de kolonie.
Cram:?

[Hs. E] Donderdag 14 aug., half acht.
Aanwezig: Tromp, Jo Tromp, Aaltje, De Haan, Rypma, Aafjes, De Koe, Van Eeden,
De Boer, Trijntje.
Punt 1. Opname van nieuwe leden. Tromp stelt voor geen nieuwe leden op te
nemen tenzij na langdurig aspirantschap, liefst een jaar.
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De aspirant kan dan komen op gelijke voorwaarde als de anderen, maar wordt niet
als lid beschouwd. De vergaderingen woont hij alleen bij met aller goedvinden. Na
afloop van het aspirantschap moet hij uitgenoodigd worden tot het lidmaatschap,
anders vertrekt hij.
De Boer wenscht hieraan een bepaling toe [te] voegen die het ook een zeer arme,
die van dag op dag leeft, mogelijk maakt die proeftijd te ondernemen. Hierover is
ieder het eens.*
Punt 2. Administratie. De Boer stelt voor dat Tromp de boekhouding voert. Van
Eeden stelt voor dat De Boer als administrateur - kooper en besteller enz. gehandhaafd wordt. Aangenomen.
Van Eeden deelt mee dat hij stappen heeft genomen om Walden over te dragen
aan G.G.B.
De Koe vraagt om er niet iemand gevonden kan worden om te helpen met rijden
met de kar. Tromp is bereid over een maand in te springen.
De Haan zegt dat hij bereid is te blijven indien het inderdaad aller wensch is. Is
iemand er tegen dan verlangt hij dat die zal spreken. Ieder zwijgt daarop. Van Eeden
dringt aan dat de oorzaak van den twijfel - de productiviteit van De Haan - grondig
worde uitgemaakt, en een betere werkverdeeling gemaakt. En ten tweede dat het
tegenwoordige buitenwerk van De Haan ophoudt.
Van Eeden wenscht dat de kwestie van het koeien houden nader wordt onderzocht
en [ook de] voorziening in de mest.
Verzoek om vooruit punten van bespreking op te geven. Verzoek om Stork te
laten komen.
* Toevoeging in handschrift F (Van Hettinga Tromp). Hetgeen hierop volgt (Van
Eeden stelt voor Schoorl te zeggen dat we hem graag voor onbepaalden tijd ter
kennismaking in ons midden willen hebben zonder ons te verbinden. Hoogstens
een jaar. Goedgevonden.) doorgehaald. Hier doorheen geschreven: ‘zie volgende
vergadering’. Van Hettinga Tromp maakte het laatste gedeelte van het volgende
verslag (16-8-1902) en heeft waarschijnlijk op dat moment - nl. toen het
aspirantschap, m.n. dat van Schoorl, aan de orde kwam - de correcties in het
voorafgaande vergaderverslag aangebracht.
De Boer stelt voor dat Tromp de boekhouding voert: Tromp heeft altijd betreurd
zijn eigen studie niet in praktijk te kunnen brengen op Walden, hij was immers
ingenieur. Als vanzelfsprekend viel hem de administratie
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ten deel: het beheer van de kas, de boekhouding, het notuleren der vergaderingen
en de correspondentie. Hij wilde zich op tuinbouwgebied specialiseren, maar kon
vooralsnog niet veel anders doen dan venten. Van Eeden deelt mee dat hij stappen
heeft genomen om Walden over te dragen aan G.G.B.: De moeilijkheden bij de
oprichting van G.G.B. ontstonden doordat men het niet eens kon worden over het
te voeren beleid: centralistisch of decentralistisch, m.a.w. moesten de werkende
groepen die toetraden tot de vereniging wel of niet de grond aan haar afstaan? De
Clercq was voorstander van de centralisatie, Cohen tegenstander. Van Eeden
trachtte voorlopig tussen beide groeperingen een brug te slaan, door het voorstel
aanvankelijk groepbezit toe te laten (d.i. een groep eigen grond laten bezitten), maar
op den duur de grond voor de vereniging op te eisen.
In De vrije arbeid op Walden (1906) verklaarde Van Eeden, dat hij na de oprichting
van de Vereniging Walden in 1903, zich er op toegelegd had deze onder te brengen
in een groter, belangeloos, lichaam (G.G.B.), omdat hij het gevaar groot achtte dat
een kleine groep door verwerving van kostbare eigendommen zou ontaarden.
De verhouding bleef echter gespannen. Van Eeden stond sceptisch tegenover
het beheer door G.G.B.; ook vond geen winstafdracht plaats. De vereniging
verklaarde op haar beurt (in 1906) Walden onaanvaardbaar omdat zij teveel financieel
afhankelijk was van één persoon. Walden is nooit lid geworden. Wel is de
bakkersgroep korte tijd (1905-06) als officiële werkende groep van G.G.B. erkend.
kar: Hier werd de groentekar bedoeld. Er was ook een bakkerskar, waarmee
Aafjes ventte.
Stork: Er is eerder in het Waldendagboek sprake geweest van een blinde Stork,
die in juni 1901 manden op Walden maakte. Bedoelde men hier dezelfde Stork?

[Hs. E] Zaterdag 16 Aug., half acht.
De Koe, Tromp, De Haan, Rypma, Heller, Van Eeden, De Boer. Punt 1. Tromp stelt
voor de opname van aspiranten nader te bepalen, met het oog op de aanvrage van
Schoorl.
Wordt vastgesteld dat het aspirant-schap in elk geval een half jaar zal duren.
Wordt de(n) aspirant daarna geen voorstel tot blijven, hetzij voor vast, hetzij tot
verlenging van zijn aspirantschap, gedaan dan is daarmee zijn vertrek uitgemaakt.*
Nadere bepalingen in den geest van de opmerking van De Boer op
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de vorige vergadering zullen zoo spoedig mogelijk worden besproken. Ieder wordt
uitgenoodigd, die op schrift te trachten te formuleeren.**
Punt 2. Aankoop van turfstrooisel.
Eerst wordt een aanvraag van Heller behandeld om de reparatie van zijn viets te
vergoeden. Goedgekeurd dat hij de onkosten rekening indienen zal. Kylstra van
Blaricum wordt op de vergadering toegelaten.
Punt 2. De Koe zal schrijven om adres van turfstrooisel.
[Hs. F]
Besloten werd dat Van Hettinga Tromp voortaan de notulen zal bijhouden en De
Koe de vergadering leiden.
Besloten wordt aan Schoorl te zeggen, dat hij als aspirant op den nu vastgestelden
grondslag zal komen, indien eene goede regeling van finantieele moeielijkheden,
die bij eene eventueele niet-opname zouden kunnen ontstaan, wordt getroffen.
De Boer dringt er op aan, het hierover steeds vóór de toetreding als aspirant met
elkaar eens te worden. Goedgevonden. Daar Schoorl toch niet vóór November of
December zou kunnen komen, zullen later in eene vergadering met hem nadere
voorwaarden worden vastgesteld. Vóór dien tijd kunnen wij een algemeene grondslag
voor die en volgende onderhandelingen gereed hebben.
* Oorspronkelijke zin (Wordt hem daarna geen voorstel tot blijven gedaan dan is
daarmee zijn vertrek uitgemaakt.) is gewijzigd. De correctie is van de hand van Van
Hettinga Tromp (hs. F), blijkens een mededeling in potlood onderaan de bladzijde
gedaan door Hans van Eeden. Vanaf de zin waarin zijn naam voorkomt, neemt Van
Hettinga Tromp het notuleren over. Op dat moment heeft hij enige veranderingen
in het voorgaande aangebracht.
** Zo ook de toevoeging ‘in den geest van de opmerking van De Boer op de vorige
vergadering’ in de volgende alinea, alsmede de slotzin daarvan (‘Ieder wordt
uitgenoodigd, die op schrift te trachten te formuleeren.’)
viets: Anno 1900 bezat één op de vijftig Nederlanders een fiets, een schaars artikel
dus, vergeleken bij de huidige situatie.
Hoewel het woord ‘fiets’ pas omstreeks 1870 is ontstaan, kan men de herkomst
ervan niet met zekerheid vaststellen. Wellicht is het ontstaan uit een klanknabootsing
die snelheid aanduidt: ‘fts’. De oorsprong werd ook gezocht in het Franse
‘vélocipède’, vandaar dat sommigen (waar-
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onder Van Eeden en zijn zwager Albert Verwey) het woord met een ‘v’ spelden.

[Hs. F] Vergadering van 23 Aug. '02.
Aanwezig: De Boer, De Koe, Rypma, Mina Bolland, Jo Tromp, Heller, Aafjes, De
Haan, Trijntje, Van Hettinga Tromp.
Punt 1. Levering van meel. Heller acht het voordeeliger het meel in grootere
hoeveelheden tegelijk te bestellen. De Boer vindt het best een 200-tal zakken tegelijk
te koopen op levering. De Boer is in allegeval tegen de levering door Vogel wegens
het hooge maalloon. Besloten wordt dat De Boer aan verschillende tarweleveranciers
een monster tarwe en meel en prijsopgave daarvan zal vragen, dat hier gemalen
zal worden en van elk monster een proef gebakken. Als de tarweprijzen laag zijn,
zal dan van 't uitgekozene in 't groot worden opgeslagen.
Punt 2. Uitbreiding der bakkerij. Heller zegt dat het te druk wordt. Besloten wordt
dat het beter is, een loonarbeider voor het werk in den tuin te nemen en dat een der
onzen drie middagen in de week het venten der bakkerij waarneemt. De Boer
verklaart zich daartoe bereid.
Nu Dieterman dus niet als aspirant wordt opgenomen, stelt De Boer voor hem
acht gulden aan te bieden, daar geacht wordt, dat hij die som boven de kost in de
veertien dagen, die hij ons geholpen heeft, heeft verdiend. Daar Dieterman echter
nog geen vast werk heeft - waarschijnlijk over vier weken wel - zal aan Dieterman
worden voorgesteld hier nog tot zoolang te blijven en dan drie maal per week te
venten en dan ook eene toelage van vier gulden per week te ontvangen. Dieterman
in de vergadering toegelaten, neemt met een en ander genoegen. De loonarbeider
voor den tuin kan dan voorloopig gemist worden.
Aanwezig: Op de vergadering van 23 augustus was Van Eeden afwezig. Van 19-25
augustus maakte hij met zijn vrouw Martha een reis naar Düsseldorf en Kleef.
Mina Bolland: Wilhelmina A. Bolland (1874-1914). Oorspronkelijk onderwijzeres.
Voordat zij op Walden kwam, volgde ze Van Eedens cursus ‘Mensch en
maatschappij’. In de kolonie was zij belast met de
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huishouding op het grote huis, waaronder ook de zorg voor de pensiongasten viel.
Zij bracht eigen geld in.
loonarbeider: Op Walden waren merendeels vaste werkers (kolonisten), daarnaast
was het echter toegestaan, in geval van nood, arbeiders van buiten aan te trekken,
die in loondienst kwamen werken. Het streven was echter aan loondienstbaarheid
te ontkomen door kolonies op te richten buiten de maatschappij, waarin dit gewraakte
systeem van kracht was. In het manifest en de beginselverklaring van G.G.B.,
Binnenlandsche kolonisatie (1902), staat dat de loonslaaf bevrijd moet worden, dat
geen mens meester mag zijn over zijn medemens. In zijn toespraak tot de arbeiders
Waarvoor werkt gij? (1899) had Van Eeden deze ideologie reeds duidelijk
uiteengezet. (Zie hoofdstuk De ontwikkeling).

[Hs. F] Vergadering van 28 Aug.
Aanwezig: Van Eeden, De Koe, Heller, Mina, Jo, Bouke, De Boer, Tromp, Aafjes.
Punt 1. Administratie der bakkerij. De bedoeling is, dat Heller alleen de bestellingen
ontvangt en uitvoert, maar dat anders alle zaken in gemeen overleg geschieden en
de bestellingen door De Boer ook hiervoor gebeuren.
Aan Zoomer zal worden geschreven, om wekelijks de rekening te voldoen.
Mina vraagt of zij zich nu met de administratie van het huishouden (kleine kas
houden) zal belasten. Goedgevonden.
Punt 2. Voorziening in arbeidskrachten. Het blijkt dat er nog te veel werk is. In
principe wordt aangenomen, dat er a.s. week nog een of twee loonarbeiders zullen
worden gezocht, om door het werk heen te komen.
3. Zorg voor 't gereedschap. Ieder wordt op 't hart gedrukt, 's avonds voor het
naar huis gaan het gereedschap, dien dag gebruikt - wáár dat het ook ligt - op te
halen en weg te bergen op zijne plaats.
4. Verzending van 't brood. De kar is niet goed, waar de kist voor Amsterdam mee
naar 't spoor wordt gebracht. Aan De Haan zal worden opgedragen de kleine kar
hiervoor geschikt te maken en dat er nog een tweede hond bijkomt. Tromp vraagt
of die hond dan bij hem mag logeeren. Goedgevonden. Men zal naar een hond
uitkijken.
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Van Eeden leest een reclamebriefkaart voor, waarvan 1000 bij ‘Vrede’ zullen worden
besteld en rondgestuurd.
5. Inmaak. De vrouwen hebben het met inmaak van boonen te druk; er staat nog
een groote partij. Er zal zoo mogelijk naar eene vrouw [worden uitgezien].
6. De Koe spreekt over het feit, dat hem een grief van te weinig samen te werken
wordt gemaakt. Tromp zegt, dat dit wel een algemeene grief is van degenen, die
met De Koe moeten samen werken, dat 't hem nu op 't ogenblik niet mogelijk is, dit
met feiten nader aan te toonen, maar dat hij gaarne nota neemt van De Koe's
wensch, dat klachten en opmerkingen in dien zin tot hem worden gebracht in de
vergadering, daar het geldt eene zaak van algemeen belang. Hij zal hier dus later
waarschijnlijk wel op terugkomen.
7. Over het uur van vergaderen wordt door De Koe ook nog eene opmerking
gemaakt. Deze worden zóómaar en door een persoon willekeurig uitgeschreven.
Tromp wijst op het bepaalde in de vergadering van 9 Aug. 11.: vast Donderdagavond
acht uur. Besloten wordt nu dit uur op half acht te bepalen voor vast. Wordt
tusschentijds door iemand eene vergadering bijééngeroepen, dan bepaalt diegene
zooveel mogelijk in overleg met de anderen en zoo tijdig mogelijk dag en uur dier
vergadering.
Van Eeden meent dat - waar De Koe nu over samenwerking spreekt - de toon
van De Koe hiervoor niet dienstig is. Het heeft meer den schijn van verwijten maken
en persoonlijk gepikeerd zijn, dan ophelderingen vragen.
Bouke: Rypma.
Zoomer: P.J. Zoomer was winkelhouder van de Amsterdamse coöperatieve
winkel, aangesloten bij de vereniging G.G.B., waaraan Walden brood leverde.
de kist voor Amsterdam: Vanaf 18 augustus werd er brood verzonden naar de
Amsterdamse winkel. Het vervoer naar de hoofdstad gebeurde later in speciaal
daartoe door de coöperatieve mandenmakers vervaardigde manden.
een tweede hond: Vroeger gebruikte men als trekdieren voor ventwagens veelal
honden, die niet zo duur waren als paarden.
reclamebriefkaart: Er werd actieve reclamecampagne gevoerd voor de bakkerij,
o.a. voor het sportbeschuit, vooral in De Pionier.
‘Vrede’: Deze drukkerij was door een aantal christen-anarchisten in 1897 rond
het blad met die naam opgericht. Aanvankelijk werkte men in Haarlem, al spoedig
daarna in Den Haag. In april 1902 werd alles
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overgeplaatst naar de kolonie in Blaricum. Aldaar werden in een eenvoudig houten
gebouw zowel de drukkerij als de medewerkers (Lo van Mierop, L.P. Honnef, W.
Kooijman, G.F. Lindeijer en enige tijd ook Felix Ortt) ondergebracht. Bij Vrede rolden
De Pionier (orgaan van de vereniging G.G.B., vanaf 7 juni 1902) en het blad Vrede
(orgaan van de Internationale Broederschap) van de pers; Felix Ortt redigeerde
beide bladen, maar in 1903 nam Van Eeden na enige wrijving het redacteurschap
van De Pionier over. Hij maakte er een weekblad van; de capaciteit van Vrede bleek
toen niet meer voldoende. Hoewel het bedrijf in 1903 uitgebreid werd met een
binderij, werkte men reeds dat jaar met een nadelig saldo. Tot overmaat van ramp
werd tijdens de februari-staking de drukkerij door omwonenden in brand gestoken.
De groep splitste zich n.a.v. ruzie (Vrede - De Samenwerking). De groep Vrede
kwam tenslotte weer in Den Haag terecht, waar zij een noodlijdend bestaan leidde
tot haar opheffing in 1906. Uit principe werd geen commercieel werk aangenomen.
de toon van De Koe: Twee dagen later (30 augustus) schreef Van Eeden in zijn
Dagboek, dat De Koe weer lastiger werd. Daarentegen was hij erg blij met Van
Hettinga Tromp, die hij kenmerkte als ‘een uitstekend mensch’.

[Hs. F] Vergadering van 4 Sept. '02.
Aanwezig: Van Eeden-De Koe-Bouke-Heller-De Boer-Jo Tromp-De
Haan-Mina-Aafjes-Tromp.
1. Onderhoudswerken. Van Eeden zegt dat we nog maar een korten tijd droog
weer hebben te wachten. Schuttingen moeten noodig geteerd, 't huis geverfd worden.
't Beste is en blijft dit met eigen krachten te doen, d.w.z. niet door een schilder te
laten aannemen. De Koe weet iemand, dien hij schrijven zal, die zeker genegen zal
zijn en bekwaam is, om hier een tijd te logeeren en dan zullen wij de materialen
aanschaffen en hem een flink werkloon geven.
2. Drinkwater in 't huis. Dit is, naar Van Eeden meent, slecht. Nu is echter de filter,
die in de keuken staat, lek. Aan De Haan wordt opgedragen deze en de filter die
buiten staat te onderzoeken en zoo mogelijk in orde te brengen.
3. Tromp vraagt hoe Looienga hier komt en wat de bedoeling van zijne komst is.
Hij vraagt er van op de hoogte gehouden te worden
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van alle nieuwe menschen die hier komen werken. Het blijkt dat Looienga hier
tijdelijk als loonarbeider in dienst is genomen. Van Eeden, De Boer en De Koe zullen
echter met hem gaan spreken, dat hij goed weet, wat onze bedoelingen zijn. Tot
aan de volgende bijeenkomst zal hij echter nog zoo blijven.
4. De Koe's vrouw is teruggekomen maar nog niet recht gezond. Van Eeden heeft
haar als patiente behandeld en vindt het niet raadzaam, dat zijn alleen haar
huishouden voert. Hij vraagt of er bezwaar tegen bestaat, dat zij zoolang door een
meisje uit 't dorp tegen ƒ1.50 per week wordt geholpen. Hiertegen heeft niemand
bezwaar. Echter maakt Tromp later de opmerking, dat hij meent, dat er wel een
meisje zal te vinden zijn, die hier zonder geldelijke vergoeding eenigen tijd in zijn
huishouding zal willen werkzaam zijn. Zoo'n meisje kan dan een gedeelte van den
tijd De Koe's vrouw helpen en is zij niet meer noodig daar, op 't huis met den inmaak
behulpzaam wezen. In afwachting hiervan zal het meisje uit het dorp komen, dat bij
de week wordt gehuurd.
5. Het is noodig, dat de kar wordt gesmeerd. Een wiel kan er echter niet af. Tromp
zal morgen bij den smid aanrijden.
6. Het gereedschap van de smederij verkeert in gevaar. Aan De Haan wordt
opgedragen dit onder zijne hoede te nemen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.
Drinkwater: De aanwezigheid van filters (zowel binnen als buiten) wijst erop dat
Walden (m.n. de villa Cruysbergen) destijds nog niet aangesloten was op het
waterleidingsnet. Wel had de gemeente Bussum sinds 1898 een waterleiding, maar
het is goed mogelijk dat de kolonie, vanwege haar ligging buiten de bebouwde kom,
van deze voorziening geen gebruik kon maken. Streekwaterleidingen werden pas
in het tweede decennium van de twintigste eeuw aangelegd. Zodoende heeft Walden
zich waarschijnlijk moeten behelpen met het opvangen en filteren van regenwater,
hoewel dit in het Gooi een weinig gebruikte methode was, omdat putwater daar van
vrij goede kwaliteit heette te zijn. Het is daarom evengoed denkbaar dat men
eveneens beschikte over een (of meer) waterput(ten). In 1905 werd een
pompinstallatie aangelegd.
De Koe's vrouw is teruggekomen: De Koe zelf was ook enkele dagen
weggegaan, waarschijnlijk om zijn vrouw op te halen en tevens wat tot rust te komen,
want op 5 september schreef Van Eeden in zijn Dagboek: ‘De Koe is terug en
gekalmeerd.’
't dorp: Bussum.
Het is noodig, dat de kar wordt gesmeerd: Op 5 september noteerde Van
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Eeden in zijn Dagboek: ‘Van Maandag tot gister heb ik met Tromp de groentekar
gereden. Ik dacht dat het vervelend zou zijn, maar het was zeer aangenaam. Zoo
zelfs dat ik mij vandaag [d.i. de dag waarop de kar werd gerepareerd - J.D.L.]
gedesoeuvreerd voel.’ Van Eeden en Tromp verkochten huis aan huis de op Walden
gekweekte groenten.

[Hs. F] Vergadering van 9 Sept. '02.
Aanwezig: Van Eeden, Tromp, Jo Tromp, Aaltje, Gonda, Mina, De Haan, Heller,
Bouke, Trijntje, De Boer, Aafjes, De Koe.
1. Van Eeden komt terug op punt 4 van de vorige keer. Het is hem achteraf
gebleken, dat tijdens Geesjes bevalling De Haan hulp heeft gehad en die uit eigen
zak heeft betaald. Dit komt hem voor als een blijk van wantrouwen, tenzij dit uit zorg
voor de kas is gebeurd. Dit laatste is het geval, zegt De Haan. Van verschillende
zijden wordt nu uitgesproken, dat hier een verzuim tegenover De Haan van onzen
kant is gepleegd. Wij wisten dat De Haan hulp noodig had en wij hebben hem dat
niet aangeboden. Van Eeden stelt nu voor en De Koe neemt dit voorstel direct over,
om aan De Haan die hulp te vergoeden. Aldus wordt besloten.
Tromp komt nog even terug - waar Heller het juist ook over wilde hebben - op
zijne opmerking, de vorige keer gemaakt aangaande het huren van iemand, om
voor De Koe's vrouw diensten te verrichten. Het is dus gebleken, dat op de kolonie
vrouwelijke werkkracht te kort schiet, daarin moet zoo mogelijk door kolonisten
worden voorzien. Is het op het oogenblik niet mogelijk eene goede koloniste te
krijgen, die aan De Koe's vrouw behulpzaam zou kunnen wezen, dan moet het
onzen wèl uitgesproken wensch zijn, die spoedig te mogen vinden. Waar het ons
aller streven is een weg te banen, om aan loondienstbaarheid te ontkomen, mag
het door een der onzen houden van een dienstmeisje slechts als eene tijdelijke
maatregel - omdat de nood aan den man was - worden aangemerkt. Het is z.i. dus
noodig, dat bij het kiezen van dat meisje de bedoeling vóórzit, haar bij gebleken
geschiktheid in het verband der kolonie op te nemen.
De Koe verklaart geheel van deze meening te zijn en daarnaar te zullen handelen.
Gonda vraagt of dat meisje dan op 't groote huis zou wonen. Dit wordt een zaak
van lateren zorg geacht.
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2. Plan in de Horstermeer. Van Eeden deelt mede, dat hij land heeft gekocht in de
Horstermeer. Dit heeft hij gedaan volgens den wensch van De Boer, om hem de
gelegenheid te verschaffen, daar eene nieuwe kolonie te beginnen, die volgens De
Boer's plannen zou worden gesticht. De Boer heeft Van Eeden die plannen
blootgelegd, Van Eeden had daar vertrouwen in, en meende dat die kolonie aan
Walden tot grooten steun zou kunnen worden, al moeten we nu ook daardoor De
Boer en Bouke uit ons midden missen.
De Koe en De Haan meenen, dat Van Eeden het voornemen tot dien koop eerst
in de vergadering had moeten mededeelen en dat daar dan over beraadslaagd had
moeten worden. Zij achten dit eene zaak die ieder een aangaat, waarin Van Eeden
niet op eigen hand had mogen beslissen: twee goede werkkrachten worden ons
door hem ontnomen. Van Eeden zegt, dat hij den koop niet eerder heeft
medegedeeld vóórdat dit een voldongen feit was, op advies van De Boer. De Boer
was n.l. bevreesd geweest - toen Van Eeden hem over het brengen van het plan
in de vergadering sprak - dat de koop zeer bemoeielijkt zou kunnen worden, indien
men het doel daarvan wist en vermoedde, dat Van Eeden er achter zat. Men verdiept
zich nu in verdere beschouwingen over deze feiten, die meermalen in
persoonlijkheden ontaarden.
De Haan vraagt De Boer of zijn heengaan niet mede tot reden heeft, dat De Boer
aan den grond van Walden en de bestaansmogelijkheid op dien slechten bodem
twijfelt. De Boer ontkent dit stellig. Het kunnen bestaan van Walden op dezen bodem
betwijfelt hij geenszins, De Boer acht het echter noodzakelijk dat er betere organisatie
hier komt en men beter toezie, dat men hier goede werkers opneemt. Daar wil hij
in de nieuwe kolonie trachten voor te zorgen, doch zijn hoofdmotief was, bij het
koopen van het land in de Horstermeer: eene uitbreiding van de kolonisatie in 't
algemeen, die alle kans van slagen had. 't Was z.i. een buitengewoon toeval, dat
men niet mocht laten voorbijgaan, dat zulk goed land voor zoo lagen prijs te koop
was. De nabijheid van dat land met Walden en de goede communicatie te water
achtte hij voor beide kolonies van groot belang.
Tromp vraagt nu De Boer of hij niet zoolang hier zou kunnen blijven tot hij ziet,
dat de zaken hier een goeden gang gaan. Als de bodem hier goed is, hangt het
welslagen van Walden dus alleen af van een goede organisatie. Het komt Tromp
voor, als de Boer eene
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verbetering hiervan in zijn hoofd heeft, dat hij die toch evengoed hier in toepassing
zou kunnen probeeren te brengen als ginds, dat moet hem toch de zelfde bevrediging
geven.
Het land is daar nu wel eenmaal gekocht, maar De Boer kan dat z.i. wel van hier
uit beheeren en door loonkrachten laten bebouwen, totdat hij zijne taak hier als
volbracht kan beschouwen. De Boer zegt, dat hij steeds bereid zal blijven, om ons
ter hulpe te zijn en zijne meening over den gang van zaken hier te zeggen, desnoods
kwam hij elken dag vast per fiets hierheen. Tromp blijft het eene geheel andere zaak
achten, of men als buitenstaander een advies wil geven of zelf de moeielijkheden,
die elke verandering van stelsel onvermijdelijk meebrengt, mee wil dragen. Men
kan het stelsel nog zoo goed in zijn hoofd hebben, in de praktijk moet er vaak nog
veel aan gewijzigd worden. De Boer zegt, dat hij in geen geval voor 't a.s. voorjaar
denkt te vertrekken.
3. Aankoop van meel. Aafjes vraagt De Boer hoe het nu daarmee staat. De Boer
zegt, dat hij immers prijsopgave en monsters zou vragen. Aafjes dringt op eene
spoedige beslissing in dezen aan.
Gonda: De echtgenote van De Koe. Zij woonde zelden een vergadering bij, maar
wèl deze omdat hierin immers beslist werd over het aannemen van een meisje, dat
haar in de huishouding zou assisteren.
Geesjes bevalling: Geesje de Haan, de vrouw van de timmerman. Zij kreeg op
Walden haar vijfde kind, dat naar Van Eedens vrouw Martha werd genoemd.
loondienstbaarheid: zie verklaring bij ‘loonarbeider’ (23.X.1902).
Plan in de Horstermeer: Op 31 augustus kocht Van Eeden met geld van zijn
vaderlijk erfdeel voor ca. ƒ 14.000 20 ha. hooi- en weiland in de nog niet zo lang
geleden drooggelegde Horstermeerpolder ten O. van Nederhorst den Berg (zie
bijlage I). Hij verkreeg tevens optie op een belendend perceel van ± 20 ha. De prijs
was niet hoog, maar er rustten wel hoge polderlasten op de grond.
Aan Walden wilde Van Eeden vanaf dat moment niets meer besteden. Op 1
september schreef hij zijn moeder dat desnoods het reserve-kapitaaltje van Van
Hettinga Tromp hiervoor kon worden aansproken. Hij was enthousiast over het
nieuwe plan en voorspelde in zijn Dagboek (7 september): ‘Het kan er een heel
dorpje worden over een jaar of vijf.’ De Boer zou ‘bedrijfsleider’ worden en zijn twee
zwagers Bouke Rypma en Sybren Andela gingen mee als zijn naaste medewerkers.
De vestiging werd ‘Nieuw Harmonie genoemd, naar de kolonie New Harmony’,
in 1825 in Amerika gesticht door de Schotse fabrikant Robert
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Owen. Behalve de naam, heeft Van Eeden waarschijnlijk ook het idee om
nevenkolonies op te zetten voor mensen die 't niet met hem eens waren, van Owen
overgenomen. Hij klaagde meermalen over De Boers aanvallen van somberheid
en lastig optreden, maar wilde desondanks zijn trouw belonen.
De opzet van Nieuw Harmonie week op verschillende punten af van Walden. In
eerste instantie werkte men op coöperatieve basis en niet direct op communistische.
De kolonisten werden vooraf geselecteerd om toch maar vooral een harmonieuze
groep te vormen. Er werd van meet af aan gewerkt met loonarbeiders.
De grond, waarop groenten en aardappels verbouwd moesten worden, was slecht
(erg drassig). Het bouwrijp maken kostte veel geld en de kolonie zat van de aanvang
af met financiële problemen.
In 1904 kocht De Boer met een oude kaatsvriend uit Friesland, P.D. Bierma, 25
ha. naburig weiland en begon daarop een eigen veeteeltbedrijf. Hij bleef Nieuw
Harmonie beheren, maar al gauw ontstond tussen hem en Van Eeden verschil van
mening over de gang van zaken. De Boer wilde in 1905 het land van Van Eeden
overnemen, waarna hij aan iedere kolonist een eigen stukje in bewerking zou geven.
Van Eeden verzette zich hiertegen, maar na het faillissement van Walden in 1907
verkocht hij tenslotte alles. De Boer breidde zijn bedrijf nog enkele malen uit en
bleef er tot 1917. (In 1911 ging hij een jaar naar de ‘Van Eeden Colony’ in de V.S.).
Rypma e.a. kochten in de Horstermeer een eigen stukje grond. Zo ontstond er
na 1907 al gauw een anarchistische gemeenschap in de Horstermeer, die nog lange
tijd zou blijven bestaan.
persoonlijkheden: Dat Van Eeden zich dit nogal aantrok, blijkt uit de opmerking
over deze vergadering in zijn Dagboek (10 september): ‘Gisteravond krans die mij
verdrietig maakte. Nu begint De Koe onaangenaam tegen mij te worden. Van daag
ben ik gedeprimeerd en heb een slechten dag.’ Van Eeden had eigenhandig
ingegrepen in de organisatie van Walden, tot ongenoegen van administrateur De
Koe. Hiermee was de kiem van een tegenstelling ontstaan, die in het voorjaar van
1903 tot uitbarsting zou kommen.
den grond van Walden: Deze grond was vanuit agrarisch oogpunt bekeken
mager en droog, hoewel er een hoge prijs voor betaald was (ƒ 1000, - per ha., de
prijs van goede kleigrond).
Van Hettinga Tromp zag de slechte grond, die ten ene male voor de tuinbouw
ongeschikt was, als een van de voornaamste oorzaken van Waldens ondergang
(naast het ontbreken van bekwame vaklui en kapitaal). Van Eeden zelf vond goede
grond niet absoluut noodzakelijk voor het opzetten van een kolonie. Als de grondprijs
te hoog lag, kon men beter schrale grond kopen en deze bemesten (Waarvoor werkt
gij? - 1899).
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Dit laatste was hij ook van plan met het hooi- en weiland in de Horstermeer.
uitbreiding van de kolonisatie: Het gaat hier om het sneeuwbaleffect, door Van
Eeden o.a. beschreven in de rede Waarvoor werkt gij? (1899) en nader uitgewerkt
in het opstel over ‘Binnenlandsche kolonisatie’ (1901): de (anti-kapitalistische)
collectieve coöperaties deelden geen winst uit, maar gebruikten deze voor de
aanschaf van nieuwe grond. (Zie hoofdstuk De ontwikkeling).
een buitengewoon toeval [...] dat zulk goed land voor zoo lagen prijs te koop
was: De brief die Van Eeden op 1 september aan zijn moeder schreef, geeft ons
een duidelijk inzicht in wat deze buitenkans inhield: ‘[...] de hooge polderlasten
verklaren het. Voor die twintig bunder moet men jaarlijks ƒ 600, - betalen. Dat is dus
als een huur. Het is alsof men jaarlijks 5% van 12000 kapitaal huur betalen moet.
Maar die huur is altijd laag en kan nooit stijgen, al wordt de grond veel meer waard.
Als de grond 500 per bunder opbrengt - en dat kan - dan is de jaarlijksche opbrengst
10000 en de lasten blijven toch niet meer dan 600.
Om echter dezen grond met voordeel te kopen moet men ze dadelijk zelf ontginnen
en dat kunnen de meeste menschen niet. Men moet wat bedrijfskapitaal hebben,
maar vooral bekwaamdheid en niet ieder heeft iemand die daar wil gaan wonen en
de exploitatie degelijk kan uitvoeren. Daarom is al het land nog niet verkocht. Als
eenvoudige belegging deugt het niet want dan heeft men onkosten in plaats van
voordeel.’
zulk goed land: De bodem was er, volgens een bericht in De Pionier, zeer drassig
en ook Hans van Eeden plaatste (in 1956) een kanttekening bij de passage over
de Horstermeer: ‘Het bedrijven van landbouw in de Horstermeer was zeer
onrendabel.’ Maar Van Eeden schreef op 30 augustus (één dag voor de koop van
de grond) aan zijn moeder dat hij vermoedde dat het land door bewerking wel twintig
tot veertig maal zoveel waarde kon krijgen: ‘Voor de groenteteelt is het land zeer
geschikt, en kan dan wel 500 à 1000 per bunder 's jaars opbrengen.’ De nabijheid
van dat land land met Walden: De Horstermeer lag drie kwartier gaans van Walden
verwijderd, ten z.w. van Bussum (zie bijlage I).
de goede communicatie te water: De Horstermeer kon men vanuit Walden per
(vracht-)boot bereiken, hetgeen een groot voordeel betekende daar beide kolonies
wilden samenwerken.
Van Eeden zag direct al de Horstermeer als een grote steun voor Walden. Hij
schreef hierover aan zijn moeder (1 september): ‘We kunnen nu groente in 't groot
telen, groote hoeveelheden per schuit naar Amsterdam sturen, per eigen motor-boot.
We kunnen vee houden met voordeel, melk en boter produceeren, mest verkrijgen,
goedkoop paarden houden enz. enz. - Walden blijft altijd hoofdkwartier, en het
hoofdgebouw hier zal

Frederik van Eeden e. a., Walden in droom en daad

165
altijd geschikt blijven voor magazijn, sterilisatie, bakkerij, reunieplaats. Maar de
productie zal in de Horstermeer véél grooter zijn, en dáár zal de meeste winst
ontstaan. In een paar jaar kan al het kapitaal er weer uit zijn. Bloemkool is
tegenwoordig een zeer voordeelige cultuur. Men kan ƒ 1800 per bunder er mee
maken. Reken nu maar zelf.’
Over het nieuwe samenwerkingsverband tussen Nieuw-Harmonie en Walden
bracht De Pionier op 25 oktober een uitgebreid bericht. De moeilijkheid die te
Blaricum aanleiding gaf tot het afschaffen van de kleinhandel, werd ook op Walden
ondervonden. Er was behoefte aan een grote reserve-produktie, waaruit de
kleinhandel haar voorraden kon putten. Hiervoor zou de nieuwe vestiging moeten
dienen. Het overschot kon in gemeenschappelijk vervoer goedkoop naar Amsterdam
gebracht worden. De twee vestigingen zouden financieel en administratief geheel
onafhankelijk van elkaar blijven en evenals Walden en Blaricum, alleen coöperatief
verbonden worden.
tot hij ziet, dat de zaken hier een goeden gang gaan: Van Eeden zelf dacht
nogal gunstig over de toestand op Walden of hij gaf een valse voorstelling van
zaken, toen hij in De Pionier van 13 september ontkende dat het slecht zou gaan
met de kolonie. Hij beweerde zelfs dat deze nog nooit zo gezond en voorspoedig
geweest was als op dat moment. Hij gaf wel toe dat er moeilijkheden waren, maar
die konden overwonnen worden.

[Hs. F] Vergadering van 11 Sept. '02.
Aanwezig: Van Eeden, Tromp, Heller, Aafjes, Bouke, Jo Tromp, De Haan, Mina,
De Boer, De Koe.
1. Ingekomen stukken: I. Briefkaart van Brethauer: kan niet hier komen, heeft al
een andere betrekking aangenomen, wil nog wel eens komen praten.
II. Brief van Zinsmeister uit Hilversum: hij heeft liever Bussums dan Blaricums
brood. Nu is met de Blaricummers afgesproken, dat wij in Hilversum niet zullen gaan
venten. Heller zal dan schrijven, dat zij het brood per bode kunnen laten komen,
waarvan de kosten voor hunnen rekening komen. Hiervan zal aan de Blaricummers
kennis gegeven worden met de vraag of zij [het] met deze regeling eens zijn.
2. Looienga heeft gewenscht, hier als kleermaker eenigen tijd te mogen blijven.
Tromp stelt voor, hem in de gelegenheid te stellen, te toonen wat hij hiermee kan
o

opbrengen en hem dan in de serre te laten werken. Hiertegen wordt opgemerkt, 1
dat het niet zaak is
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op zoo kleine en dus onvoordeelige schaal met het maken van kleeren te beginnen,
daar Looienga toch nooit tegen de machinale kleerenfabrieken zou kunnen
o

concurreeren, 2 dat onze behoeften aan kleeren op het oogenblik nog niet zóó
groot zijn dat één man daaraan een geheel bestaan zou kunnen vinden, evenmin
o

van bestelwerk, 3 dat men Looienga ook niet die man van energie vonden, om hier
zelfstandig toch hard te werken. Ook voor den tuin en het venten met de groentenkar
werd zijne geschiktheid ontkend, zoodat aan Looienga zou worden gezegd, dat hij
a.s. Zaterdag - wanneer de 14 dagen, die hem waren toegezegd hier te mogen
blijven, om zijn - heen kan gaan.
3. Rechtstoestand op Walden. De Koe vindt dat het nu zaak wordt, dat Walden
als groep rechtspersoonlijkheid krijgt, dus dat statuten worden gemaakt. Vooral
wenscht hij de onveiligheid op te heffen van ons bestaan op den grond, die op naam
van buitenstaanden staat, wier dood of verandering van inzicht ons in groote
moeielijkheden zou kunnen brengen. Hij vraagt Van Eeden daarom nu nog eens
precies uiteen te willen zetten, hoe het met de rechten van anderen op den grond
staat.
Van Eeden antwoordt hierop het volgende: De grond aan de overzijde van het
groene wegje behoort geheel aan hem, met uitzondering van de villa met tuin van
den heer Janssen en den moestuin daarachter, wat alles aan zijne moeder behoort.
Het overige terrein behoort aan hem en Mevr. Van Hoogstraten samen. Van de
koopsom, ƒ30.000, van dit terrein van Mej. Zimmerman is echter de helft betaald.
Voor de andere helft is haar hypotheek gegeven, welke op allen grond van Walden
rust, dus ook op dien aan de overzijde van het groene wegje - echter niet op het
eigendom van Van Eedens moeder. De hypotheek is in 1905 opvorderbaar. Evenwel
heeft destijds Mej. Zimmerman aan Van Eeden gezegd, die hypotheek te willen
kwijtschelden en dit in haar testament, bij notaris Loef te Haarlem berustende, ook
neergeschreven. Dit testament kan echter natuurlijk altijd gewijzigd worden; zelfs
in enkele gevallen wettelijk van onwaarde worden, als Mej. Zimmerman - nu Mevr.
Van Schendel - kinderen mocht krijgen.
Het blijft dus zaak, den grond aan ons te krijgen in onbezwaard eigendom. Van
Eeden deelt mede dat hij zoowel aan Mevr. Van Hoogstraten als Mej. Zimmerman
heeft geschreven of zij genegen waren, de eerste haar eigendomsrecht aan de
vereeniging G.G.B.
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over te dragen, de tweede de hypotheek te royeeren, waarvoor zij reeds toezegging
had gedaan. Waarschijnlijk heeft hij voor de a.s. vergadering wel antwoord en kunnen
dan verdere maatregelen worden genomen. Wil Mej. Zimmerman de hypotheek niet
royeeren, dan kunnen we - zegt Van Eeden - toch direct van haar afkomen door
dat zijne moeder zeker bereid zal zijn hypotheek te nemen op haar huis bij den heer
Janssen in huur en op het terrein tusschen de heeren Van Nierop en Van Oordt. Is
de beslissing van Mej. Zimmerman evenwel gunstig, dan moet met spoed begonnen
worden aan het maken van statuten.
De Koe wijst er op, dat we het er eigenlijk eerst nog over eens moeten worden
of het het beste is den grond aan G.G.B, of aan de vereeniging Walden in eigendom
over te dragen. In het eerste geval moet dan nog eene overeenkomst met G.G.B,
over het in exploitatie krijgen van den grond worden opgesteld. Over dit punt zal in
de volgende vergaderingen nader worden gesproken.
4. Boekhouding. Tromp vraagt, of men het niet noodig acht, het grootboek weer
bij te houden, dat van af Maart of April niet is gebeurd. Hij meent, dat het overzicht
tusschen inkomsten en uitgaven dan duidelijker is en gemakkelijker is na te gaan,
waarop bezuinigd zou kunnen worden en wat rendeerend is en wat niet. Hij acht
het zeer wenschelijk, dat vóór het einde van het jaar, eene duidelijke begrooting
voor het volgende jaar wordt gemaakt, welke wij in verscheidene vergaderingen
goed moeten bespreken. Ook moet een balans worden samengesteld. Een en ander
is zonder grootboek niet mogelijk. De Koe en De Boer vinden dat dit niet zoo'n haast
heeft: als de kleine boekjes maar goed in orde zijn, is 't eene geringe moeite in een
paar winteravonden het grootboek bij te werken. Tromp hoopt dit, maar vreest dat
dit werk niet zal meevallen. In alle gevallen zijn de kleine boekjes niet in orde.
Groenten en melk worden b.v. heelemaal niet opgeschreven. Vindt men dat niet
noodig dan is 't goed, maar vindt men het wel noodig dan moet 't ook gebeuren. De
Boer zegt, dat het opschrijven van groenten voor hem te lastig is gebleken, hij wordt
telkens uit zijn werk gehaald, om dat boekje bij te houden. Hij stelt voor, dat de
huisvrouwen zelf zullen opschrijven, wat zij halen. Aldus wordt besloten.
Berthauer:?
Zinsmeister:?
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Nu is met de Blaricummers afgesproken, dat wij in Hilversum niet zullen gaan
venten: Nadat de poging tot samensmelting op niets was uitgelopen, besloten beide
bakkerijen hun afzet te verdelen. Aanvankelijk verkocht Blaricum brood in Laren en
Hilversum en Walden in Bussum en Hilversum. Dit werd later veranderd in
respectievelijk Laren en Hilversum en Bussum en 's-Graveland. Aan deze afspraak
diende men zich strikt te houden. Voorts leverde Walden brood aan de Amsterdamse
winkel en Blaricum sportbeschuit.
serre: De serre van het huis Cruysbergen.
de machinale kleerenfabrieken: Het huisindustriële systeem was in de
kledingnijverheid voor de eerste wereldoorlog nog wijd verbreid! Deze industrie
heeft van oudsher veel huisnijverheid gekend, maar onder invloed van de opkomst
van het grootbedrijf en van de confectie van bovenkleding traden er ± 1870
veranderingen op: er deden zich ontwikkelingen voor in de richting van atelier- of
fabriekswerk; de maatkleermakerij bleef goeddeels huisindustrie. In Amsterdam,
dat het centrum van de confectiekleermakerij werd, werkte in 1911 11% van de
arbeiders in de kledingnijverheid thuis, 48% in ateliers, 30% in fabrieken. Het totaal
aantal thuiswerkende kleermakers in Nederland in 1911 bedroeg ±9200. Tevens
was er een groot aantal huisnaaisters werkzaam.
Rechtstoestand op Walden: Hierover schreef Saks in ‘De pionieren van Bussum’
(in: De Nieuwe Tijd, maart-december 1902): ‘Politiek staat men op den grondslag
van gelijke rechten, maar missen de berichten hieromtrent niet alle waarheid, dan
zouden vele der republikeinen er zeer wel voor te vinden zijn om hun theoretische
rechten beperkt te zien door een constitutie, die een einde maakt aan den onzekeren
rechtstoestand in de feitelijke, zeer humaan en zeer verlicht toegepaste monarchie.’
De grond aan de overzijde van het groene wegje: Dit waren de 4 ha. bosgrond,
die Van Eeden in april 1898 met geld van zijn moeder, van zijn ex-patiënt Dop kocht
(zie 24.IV.1898). Het groene wegje is waarschijnlijk de overgang tussen O.- en W.Walden (zie bijlage II).
N.B. In de kantlijn voor deze passage schreef Hans van Eeden: ‘Oost-Walden’.
de villa met de tuin van den heer Janssen en den moestuin daarachter:
Janssen woonde sinds september 1900 in de villa Klein-Cruysbergen, die Van
Eeden op 30 november 1898 voor zijn moeder van de familie Broekman gekocht
had (zie 30.XI.1898).
Het overige terrein: Van Eeden kocht de buitenplaats Cruysbergen voor ƒ 30.000
samen met Betsy van Hoogstraten van Bertha Zimmerman die haar broer Willem
gemachtigd had tot het beheer over haar financiën (zie 28.VI.1899). De officiële
overdracht vond plaats bij notaris Perk op 3 juli 1899. Van Eedens helft bestond uit
een renteloze hypotheek tot 1905 (zie 1.VII.1899).
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Evenwel heeft destijds Mej. Zimmerman aan Van Eeden gezegd, die hypotheek
te willen kwijtschelden: Uit de brief die Bertha Zimmerman op 11 juli 1899, kort
na de officiële overdracht van Cruysbergen, aan Van Eeden schreef, blijkt dat zij
het huis aanvankelijk aan hem geschonken had. Toen er moeilijkheden kwamen
met haar familie zou hij echter zelf op de koop hebben aangedrongen. Het is daarom
niet ondenkbaar dat Bertha de hypotheek, die hij toen bij haar opnam, een tijdlang
niet serieus heeft genomen (zie 28.VI.1899).
Van Eeden deelt mede dat hij zoowel aan Mevr. Van Hoogstraten als Mej
Zimmerman heeft geschreven: Op 26 september meldde Van Eeden in zijn
Dagboek: ‘Ik telegrafeerde aan Bertha, die nog maar niet antwoordde. Ik ben dus
nog in spanning over Walden, ook omdat Betsy weer pijnlijk schrijft.’
Bertha Zimmerman woonde sinds augustus 1902 in Engeland, waar zij met Arthur
van Schendel getrouwd was, die zich eveneens met de zaak ging bemoeien. De
verstandhouding tussen Bertha en Van Eeden liet nog immer te wensen over. Er
zijn twee brieven van haar uit maart en april van dat jaar bewaard gebleven, waarin
zij Van Eeden, die blijkbaar weer contact met haar had gezocht, liet weten niet
zoveel te voelen voor een ‘eens-in-'t-jaarsche vriendschapsuiting’. Ze begreep zijn
plotselinge belangstelling niet en had liever gewild dat hij indertijd gekomen was,
toen ze hem nodig had.
Van Nierop: Philip van Nierop († 1920). Buurman en patiënt; bankier, financieel
geïnteresseerd in Walden en speciaal in de Electrische Bakkerij Walden.
de vereeniging Walden: Eigenlijk was Walden nog steeds een ‘communistisch
verband’ (waarschijnlijk ingesteld op 9 augustus 1902). De vereniging werd pas
opgericht in april 1903 (vaststelling der statuten) en verkreeg koninklijke goedkeuring
op 1 juli van datzelfde jaar. Op die datum stond Van Eeden al zijn vaste goederen
aan haar af.
de kleine boekjes: Particuliere kasboekjes, huishoudboekjes.

[Hs. F] Vergadering van 18 Sept. '02.
Aanwezig: Mina Bolland, Van Eeden, Jo Tromp, De Koe, Heller, Aafjes, De Boer,
Bouke, Tromp.
1. Tromp komt terug op 't punt boekhouding van de vorige keer. Hij wijst op de
wenschelijkheid, dat de kleine boekjes tòch nog worden bijgehouden - dat dus alleen
met groenten en aardappelen op de aanteekening der huisvrouwen zèlf zal worden
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afgegaan - maar dat ieder een overzicht krijgt van wat de verschillende huisgezinnen
en 't groote huis kosten. Hij zal dus even als vroeger de wekelijksche staten daarvan
blijven opmaken, en die in één boek schrijven, dat in de leeskamer ter inzage van
iedereen blijft.
2. Heller zegt dat de 4 weken die Dieterman hier nog mocht blijven a.s. Zaterdag
om zijn. Hij prijst D. als venter en vreest moeielijkheden als hij deze week in eens
vertrekt. Hij vraagt, of men niet op het 23 Aug. genomen besluit terug kan komen
en D. hier houden. Het besluit wordt echter gehandhaafd, de omstandigheden zijn
nog precies gelijk.
Daar er echter nog geen geschikte venter is, kan Dieterman, indien hij zulks wil,
hier nog uiterlijk 14 dagen blijven. Heller zegt, dat het tijd wordt, naar een bekwame
bakker om te zien, hij wil dan graag weer venten, daar het samenwerken met Aafjes
voor hem bezwaarlijk is. Besloten wordt, dat men zal trachten, zoo spoedig mogelijk
een bekwame bakker hier te krijgen; De Koe weet wel iemand, hij zal daar vast werk
van maken. Ook in den tuin blijft een bekwaam werker zeer noodig. Bouke zal a.s.
Zondag den tuin van Cram eens gaan zien.
3. Bijleveld (logé) vraagt of zijne vrouw met kind hier ook mag komen logeeren.
Men heeft tegen het hebben van een éénjarig kind op 't huis bezwaar. Ook vond
men zijne vrouw niet aantrekkelijk. Tromp wijst er op, dat - weigert men zijne vrouw
hier de gelegenheid tot kennismaking - men ook voor Bijleveld den pas afsnijdt om
tot eene eventueele toetreding hier te komen. Men besluit echter haar niet te laten
komen.
4. 't Is wenschelijk, dat een zeil over de groentekar wordt aangeschaft. De Boer
en De Koe weten in Amsterdam eene geschikte winkel, zij zullen daar a.s. Zondag
werk van maken.
5. Aankoop van hooi. Men zal hooi koopen voor 2 koeien en de hit. Is 't bepaald
een koopje, dan zal De Boer nog grootere hoeveelheid aanschaffen. Men is er toch
nooit mee verlegen.*
6. Verkoop van keuen. Bouke zegt dat er een stuk of zes keuen verkocht moeten
worden, er komen geene liefhebbers voor. Hij zal dan eene advertentie zetten in
‘[De] Gooi en Eemlander’.**
7. Höhle (onderwijzer) heeft gevraagd als logé te mogen komen. Hij heeft echter
te veel pretenties, dus zal hem gezegd worden, maar liever niet te komen.
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* Later toegevoegde opmerking in de marge voor punt 5: ‘De Boer heeft ± 16000
pond gekocht.’
** Idem voor punt 6: ‘Er zijn koopers gekomen. Advertentie niet noodig.’
Cram: Tuinder? Is dit dezelfde persoon als degene die in augustus een aanvraag
indiende om op Walden te mogen komen werken? (zie 11.VIII.-1902).
Bijleveld:?
zij zullen daar a.s. Zondag werk van maken: Rond de eeuwisseling was de
zondagssluiting voor winkels nog niet verplicht. Ook kende men uiterst lange
werktijden, van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds, zaterdags vaak nog langer.
Amsterdam was de eerste gemeente, die (in 1911) een verordening op de
winkelsluiting vaststelde.
keuen: Een keu is een big, een wijfjesvarken of een varken in 't algemeen. ‘[De]
Gooi en Eemlander’: Provinciaal dagblad, avondkrant, opgericht in 1871.

[Hs. F] Vergadering van 22 Sept. '02.
Aanwezig: Aafjes, Trijntje, De Boer, Jo Tromp, De Koe, Bouke, Mina, Heller, Van
Eeden, Tromp.
1. Van Eeden zegt dat hij in De Pionier eene mededeeling heeft gedaan welke
werkkrachten hier bepaald noodig zijn. Hij heeft er bijgevoegd, dat aspiranten op
een zeker loon kunnen rekenen, indien zij hier niet blijven. Goedgevonden.
2. Schoorl heeft meegedeeld aan De Koe, dat hij in Haarlem eene apotheek wil
oprichten en dus niet hier komt. Van Eeden had eerst gemeend Schoorl aan te
moedigen, om dit besluit te laten varen, doch men vindt het toch beter, nooit iemand
te vragen, hier te willen komen.
3. Tromp vraagt of Looienga ook niet eene zekere som moet ontvangen, evenals
indertijd Dieterman, toen die twee weken in den tuin had gewerkt. Heller zegt dat
D. direct al gevent heeft en daarbij getrouwd was. Men betwijfelt daarbij of L. meer
dan de kost hier verdiend heeft. Besloten wordt niets te geven.
4. Ducro uit Lunteren gaat daar vandaan en zoekt uit nood weer eene betrekking
in de maatschappij. Hij komt ieder geschikt voor. Van Eeden zal hem daarom
schrijven, nog eens hier te komen ter
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nadere kennismaking.
5. De Koe weet een meisje, Ida Klinger, die genegen zou zijn, hier te komen. De
behoefte aan vrouwelijke werkkracht is reeds vroeger (9 Sept.) vastgesteld.
Goedgevonden wordt dat De Koe haar zal vragen, hier ter nadere kennismaking
een tijdje te komen logeeren.
De Pionier: Het orgaan van de vereniging G.C.B. Aanvankelijk had het
christen-anarchistische Arbeiders-Weekblad een aparte rubriek voor haar
opengesteld. Vervolgens probeerde men tot een samensmelting te komen met de
Internationale Broederschap en het blad Vrede uit te breiden tot orgaan van G.G.B.
Toen dit mislukte werd besloten een eigen blad op te richten. De naam zou
Gemeenschappelijk Grondbezit zijn, maar werd op het laatste ogenblik veranderd
in De Pionier. Tot de uitgave van dit blad werd besloten op Hemelvaartsdag 1902.
Het werd bij de drukkerij ‘Vrede’, van de I.B. gedrukt, maar stond geheel onafhankelijk
van het orgaan Vrede, dat daar eveneens van de pers rolde. Wel werd Felix Ortt
van beide bladen redacteur. De Pionier zou om de veertien dagen verschijnen, het
eerste nummer kwam uit op 7 juni 1902.
Reeds in dit nummer bleek het verschil in opvatting aangaande kolonisatie tussen
Van Eeden van Felix Ortt. De eerste toonde meer belangstelling voor het stoffelijk
streven: de economische belangen, de tweede voor het geestelijk ideaal: de
verbreiding van de praktijk der Liefde (zie 31.III.1900).
Toen De Pionier teveel onder de invloed van de geest der Broederschap dreigde
te komen, werd Ortt in januari 1903 van zijn redacteurschap ontheven en kwam Van
Eeden op zijn plaats. Hij liet het blad wekelijks uitkomen en redigeerde het tot oktober
1907. Niet lang daarna werd De Pionier maandblad; de opheffing vond plaats in
1912. Het maandblad Vrije Arbeid van de afdeling G.G.B. Amsterdam volgde haar
op.
Van Eeden verdedigde zich in De Pionier tegen de aanvallen der
sociaal-democraten (o.a.J. Saks: ‘De pionieren van Bussum’ in De Nieuwe Tijd,
1902) en van eigen bondgenoten (o.a. Ortt en Kylstra). Het blad bevat voorts talrijke
gegevens over de interne geschiedenis van de produktie- en
consumptiecoöperatiebeweging.
eene mededeeling: In De Pionier van 27 september werden een bakker en een
of twee tuinlieden gevraagd. Er stond duidelijk bij vermeld, dat ze vakbekwaam
moesten zijn, voor onervaren arbeiders was in de kolonie voorlopig geen plaats.
Ducro: Kolonist uit Lunteren. Hessing, de vertrekkende leider van de kolonie te
Lunteren, schreef op 27 september aan Van Eeden over de jongens Ducro. Ze
waren z.i. niet zulke flinke werklui, maar liepen wel warm voor de zaak. Vooral onder
goede leiding zouden ze tot hun recht
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kunnen komen, bovendien toonden ze zich met zeer weinig tevreden. Lunteren: In
1900 was in Lunteren op 6 ha. laagveen een kolonie tot gemeenschappelijke
grondbewerking opgericht. Men legde zich vooral toe op boomkwekerij en fruitteelt.
De eerte kolonisten waren: J. Hessing (leider, architect en familielid van Van Eeden)
en de kweker W. Kat. Zij woonden in kleine huisjes, er werd geen gemeenschapshuis
gebouwd. Op 8 november 1901 bezocht Van Eeden ‘de derde kolonie’, zoals hij
haar noemde (Midlaren was de vierde), en uitte in zijn Dagboek zijn tevredenheid
over deze ‘gezonde kiem met een practisch man aan 't hoofd’. Toch heeft ook
Lunteren niet lang bestaan. In augustus 1902 besloot Hessing zich terug te trekken.
Hij vestigde zich aan het eind van het jaar zelfstandig in de Horstermeerpolder, Kat
en zijn huisgenoten alleen achterlatend.
de maatschappij: Uit een uitspraak als deze moge blijken dat Walden en andere
kolonies het begin van een alternatieve gemeenschap vormden. Men stelde zichzelf
tegenover de ‘kapitalistische’ maatschappij.
Ida Klinger:?
vraag naar eieren: Aan het bijkopen van eieren werd reeds aandacht besteed
in de verklaring gegeven bij 25.X.1901.

[Hs. F] Vergadering van 25 Sept. '02.
Aanwezig: Heller, Trijntje, Mina, Jo Tromp, De Boer, De Koe, De Haan, Aafjes,
Bouke, Van Eeden, Tromp.
1. Zorg voor de hit. Betere zorg is noodig. Afgesproken wordt dat De Koe en
Tromp hier beurtelings voor zullen zorgen, eveneens dan voor tuig en wagen.
2. Verhooging van pensionprijs. Tromp stelt voor den pensionprijs te verhoogen
op ƒ 12.50 per week. Dit wordt goedgevonden, echter onder die reserve, dat er bij
elke logé uitdrukkelijk op gewezen wordt, dat onze levensstandaard in geen enkel
opzicht om die logés zal worden verhoogd of gewijzigd. Het zal beschouwd worden
als eene tegemoetkoming in de hooge kosten van het groote huis en zoolang de
prijs blijft die van alle pensions in Bussum, kan er van afzetterij geene sprake zijn.
3. De Haan vraagt of men het wenschelijk vindt - nu hij veel meer vraag naar
eieren heeft dan de kippen leggen - dat hij eieren bijkoopt. Aan de eene zijde vindt
men dat dit te veel een gewoon handelszaakje zou worden, aan de andere kant
vreest De Boer, dat
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hierdoor klanten zullen verdwijnen, die we later weer noodig hebben. Afgesproken
wordt, dat De Haan die klanten zal zeggen zelf geene eieren meer te hebben, [dat
hij] echter wel moeite wil doen, ze voor hen op hun risico bij anderen te koopen.
4. De Koe deelt mede, dat de bakker in Den Helder waarschijnlijk wel wil komen,
echter zal hij wel om reisgeld vragen. Hij zal hem nu voorstellen, spoedig eens te
komen kennismaken en [hem zijn] reiskosten te vergoeden.

[Hs. F] Vergadering van 2 October '02.
Aanwezig: Aaltje, Mina, Jo Tromp, Heller, De Haan, Trijntje, De Boer, Aafjes, Van
Eeden, Tromp.
1. Ingekomen brieven: a. van Rotterdamsche bakker, De Haer, die wil komen
werken als aspirant. Heller heeft hem geschreven, dat wij in besprek zijn met eenen
anderen bakker (Keulen uit Den Helder), dat wij dus eerst willen afwachten, hoe die
kennismaking uitvalt, alvorens met hem nader over deze zaak in bespreking te
treden. De bakker uit Den Helder komt Zondag. Tot zoolang zal dus in alle geval
gewacht worden.
b. Koorn uit N. Niedorp, veldarbeider, vraagt of hij hier mag komen. De Koe en
De Boer hebben hem gesproken en hij lijkt hun geschikt. Hem zal geschreven
worden of hij a.s. Zondag kan komen nader kennis maken.
2. Tromp vraagt hoe 't met de bliksemafleiders staat, zij worden niet nagezien.
o

Kan dit bij eventueele inslag niet moeielijkheden opleveren, 1 voor de op den zolder
o

slapenden om te ontkomen en 2 met de assurantiemij.; misschien staat over die
bliksemafleiders wel iets in de polis vermeld. Van Eeden zal die polis opvragen, die
bij den notaris berust en hieromtrent onderzoek doen. Als daar niet in vermeld staat,
dat zij op 't huis moeten blijven, zullen zij verwijderd worden, want zóó zijn ze eerder
gevaarlijk dan beschuttend.
3. De groentenkar moet geverfd worden. De Haan zal hier op een Zaterdag voor
zorgen.
4. Broodbakken voor Amsterdam. Heller meent, dat hierop eerder verloren dan
gewonnen wordt, vooral op 't wittebrood. Dit bakken brengt nog andere eischen
mee, waaraan moeielijk is
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tegemoet te komen, men moet er zooveel vroeger voor opstaan en 't is voor die
kleine hoeveelheid haast niet de moeite waard. Besloten wordt dat De Boer met
hem de rekening en de moeielijkheden nog eens eerst zal nagaan, alvorens in deze
zaak nader te beslissen.*
* Hierna: ‘Z.O.Z.’ Verwijst naar het einde van het verslag van 4-10-1902, op de
volgende bladzijde van het manuscript, alwaar een aanvulling op het verslag van
2-10-1902 staat genoteerd.
De Haer: Gerardus (Gerrit) de Haer (geb. 1878). Was van oktober 1902 tot januari
1907 op Walden, waar hij tenslotte leider van de bakkersgroep werd. In 1909 vertrok
hij naar Brazilië. In 1913 wilde hij op Walden terugkomen.
besprek: Mondelinge onderhandeling.
Keulen: Gerlof Keulen (geb. 1883). Bekende van De Koe; kwam in november op
Walden. Hij ging later naar de kolonie te Nieuwe Niedorp. Koorn: Jan Koorn kwam
eind oktober op Walden. In 1905 ging hij naar de kolonie te Nieuwe Niedorp. Later
vestigde hij zich in de tot anarchistische gemeenschap uitgegroeide
Horstermeerpolder. (Van Eeden ontmoette hem daar in 1922).
N. Niedorp: Een gemeente ten Z.O. van Schagen, de voormalige standplaats
van De Koe. Hier kochten in 1902 drie jongemannen en een vrouw een huis met
erf en zij pachtten 3 ha. land om er een christenanarchistische kolonie te stichten.
Ze verbouwden aardappelen, kool en andere groenten, later werd ook fruit geteeld.
Met de drukkersgroep Vrede richtten zij in 1904 het Federatieve Fonds op, dat
een tegenhanger van G.G.B. vormde voor christen-anarchistische groepen. (Men
moest niets hebben van de door het G.G.B.-hoofdbestuur uitgevoerde strenge
controle op de bij haar aangesloten groepen).
De kolonie was lange tijd in economisch opzicht zeer rendabel, maar het verloop
van de kolonisten was groot door problemen met de communistische leefwijze. Zij
werd tenslotte een privébedrijf van één der oprichters (Maarten Koorn) en bestond
tot kort na de tweede wereldoorlog.
wittebrood: Dit was een luxe artikel. Aanvankelijk bakte men op Walden alleen
bruinbrood en sportbeschuiten.
men moet er zooveel vroeger voor opstaan: Toen het bakkersbedrijf werd
opgezet, wilde men zonder nachtarbeid werken. Doch weldra vonden de bakkers
zelf, dat zij zonder nachtwerk geen concurrentie konden bieden aan gelijksoortige
ondernemingen, die het wel hadden ingevoerd.
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[Hs. F] Vergadering van 4 October '02.
Aanwezig: De Boer, Van Eeden, Heller, Mina Bolland, Aafjes, Tromp, Trijntje de
Boer, De Haan, De Koe.
1. De Koe stelt omtrent de bakkerij voor, dat zoowel De Haer uit R'dam als Keulen
uit Den Helder - zoo zij geschikt blijken - zullen worden aangenomen, en dat Aafjes
dan in den tuin komt werken. Dit wordt algemeen goedgevonden. Heller zal De Haer
schrijven, spoedig over te komen.
Omtrent het brood voor Amsterdam blijkt uit de rekening van De Boer, dat op de
witte brooden nog ƒ 2 per 100 brooden verdiend wordt. Verschillende kosten voor
de fabrikatie kunnen nog verminderd worden:
a. De tarwe kan goedkooper ingekocht worden op den duur kunnen wij dan door
zelf malen bezuinigen.
b. Op de vracht kan waarschijnlijk wel reductie worden verkregen en gunstiger
bepalingen omtrent het vervoer, wat het meegeven met den trein van 12 ½ u. aangaat
etc. Van Eeden zal hiervoor in Amsterdam bij de H.S.M. moeite doen.
c. De melk kan goedkooper worden door het houden van nog een koe. Hiervoor
is hooi genoeg. Besloten wordt dan nog 2 koeien bij te koopen. Dat is voordeelig
voor de mest meteen.
Met de levering voor Amsterdam zal dus voorloopig op denzelfden voet worden
doorgegaan.
2. Heller vraagt of zijn broer hier voor Dieterman mag komen inspringen met
venten, totdat de nieuwe bakker komt. Hij zal dan naderhand in de Horstermeer De
Haan helpen metselen.
Op de vergadering van 2 October werd nog behandeld:
5. In de behoefte aan vrouwelijke werkkrachten kan nog worden voorzien door
Lena Veen te vragen hier te komen, die wil wel komen. Echter zijn we al met Ida
Klinger in besprek, die zal in elk geval voorgaan. Blijkt zij geschikt, dan zullen we
Lena Veen niet vragen.
Aafjes: Hij bleef reserve-bakker. De samenwerking tussen hem en Heller liet te
wensen over.
H.S.M.: Volledig: De H.IJ.S.M., de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij;
opgericht in 1839 (eerste lijn: Amsterdam-Haarlem).
De Haan: Hij zou De Boer en Rypma gaan helpen met de bouw van een
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huis voor de nieuwe vestiging in de Horstermeer. Over dit huis en een bijbehorende
schuur schreef Van Eeden diverse malen aan zijn moeder. De kosten ervan raamde
hij op ƒ 2000, -. Dit bedrag wenste hij van zijn (vaderlijk) erfdeel af te halen.
Lena Veen: Zij was in augustus al even in de kolonie geweest om te helpen op
het grote huis.

[Hs. F] Vergadering van 9 October 1902.
Aanwezig: Heller, Trijntje, Jo Tromp, Mina Bolland.
1. Loonregeling. Tromp meent, dat we vóór dat de nieuwe aspiranten komen tot
eene overeenkomst omtrent de voorwaarden moeten komen. Dit zal zoo mogelijk
Zaterdag geschieden, om dan zoogauw De Haer komt op dien grondslag met hem
tot eene overeenkomst te geraken.
2. Hoe staat 't nu met de kippenzaak? Als De Haan naar de Horstermeer een
paar maanden gaat metselen, moet voor de kippen gezorgd worden. Blijkt de zaak
echter niet rendeerend, dan moet zij vóór De Haan's vertrek worden opgeruimd.
Besloten wordt dat Tromp met De Haan de rekening zal opmaken en de volgende
vergadering hieromtrent rapport zal uitbrengen.
3. Er ligt hier in de kast een nummerbon voor de electrische bellen. Tromp vraagt
of hij niet eens moeite zal doen, die te verkoopen, hij meent dat dit nog wel wat kan
opbrengen. Goedgevonden.
4. De bakkers hebben een hond gekocht voor ƒ 20. Zij vinden het te lastig, als die
bij Tromp logeert, dus blijft die in den stal.
5. De Koe deelt mede, dat zijne vrouw graag een tijd er uit wil. Zij zou dan bij
kennissen logeeren, echter kan dit niet zonder vergoeding. Zijne kinderen gaan dan
ook weg, dus wordt zijn huishouding tijdelijk opgebroken, hij zal dan op 't groote
huis eten. Nu vraagt hij eene vergoeding van ƒ 4 per week voor het logies zijner
vrouw met jongste kind. Goedgevonden.
6. Ida Klinger is hier een tijd te logeeren geweest tot ieders genoegen. Men zal
haar zeggen, dat zij hier als aspirant kan komen, indien zij dat wil*.
7. Het bleek noodig, dat òf De Boer òf Rypma reeds nu naar de Horstermeer
voorgoed vertrok. De Koe meende - nu De Boer de keus gelaten had - dat het voor
ons beter was, dat Bouke ging en
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De Boer hier zoo lang mogelijk bleef. Hij vraagt De Boer nu echter, of we er dan op
zouden kunnen rekenen, dat De Boer hier ook meestentijds was. Want bleek het
noodig dat De Boer telkens voor de zaken van de Horstermeer afwezig moest zijn,
dan was het misschien toch nog beter voor ons, dat Rypma bleef. De Boer gelooft
dat we hiervoor geene byzondere vrees behoeven te hebben. Hij zal er natuurlijk
wel eens op uit moeten, maar dit zal nooit erge stoornis of ongemak geven. Hij wil
wel liever zelf gaan, maar acht het voor Walden bepaald beter, dat hij hier blijft.
Aldus wordt besloten.
8. Op de vergadering te Blaricum a.s. Zondag zal worden voorgesteld
gemeenschappelijk zaad aan te koopen.
* Later toegevoegde opmerking in de marge voor punt 6: ‘Zij wil komen, kan echter
wegens ziekte nog niet komen.’
electrische bellen: Elektriciteit was nog iets bijzonders voor die tijd! Het gebruik
ervan als energiebron (o.a. voor de industrie) wordt reeds voor de aanvang van de
twintigste eeuw vermeld. Na de eeuwwisseling nam het verbruik toe, toen in de
steden de paardetrams vervangen werden door de elektrische. Maar pas tijdens de
eerste wereldoorlog werd het gemeengoed in het huisgezin: de overheid ging
namelijk i.v.m. het tekort aan steenkolen de vervanging van het gaslicht door
elektrisch licht bevorderen.
In 1907 liet Van Eeden op Walden (speciaal t.b.v. de bakkerij) elektriciteit
aanleggen. De totale kosten bedroegen ongeveer ƒ 50.000.
De Koe [...] zijne vrouw: Gonda was ziekelijk, omstreeks augustus was zij ook
al enige tijd weggeweest, maar onvoldoende hersteld teruggekomen. geldelijke
vergoeding: Dit bedrag varieerde van ƒ 7,50 (Koorn, Keulen) tot ƒ 10,- (De Haer)
per week.
onderhoudskosten: Dit zijn pensionkosten. In De Pionier van 28 februari 1903
werd een overzicht gegeven van deze onderhoudskosten op Walden (exclusief
huishuur en belastingen): één man kostte ƒ 20,- per maand, een gezin met twee
kinderen ƒ 30,-, een gezin met zes kinderen ƒ 57,- en een loonarbeider van buiten
aangetrokken kostte ƒ 35,-.
De Haer en zijne vrouw: G. de Haer kwam met zijn vrouw Marie en één kind op
Walden.

[Hs. F] Vergadering van 13 October 1902.
Aanwezig: Van Eeden, Heller, Aafjes, De Haan, De Koe, Mina
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Bolland, Tromp.
Vastgesteld werd de volgende overeenkomst, op grondslag waarvan met
aspiranten zal worden in overleg getreden.
1. Aspiranten moeten minstens een half jaar op de vestiging gewerkt hebben, om
lid te kunnen worden.
2. Indien zij na afloop van dien tijd geene uitnoodiging krijgen, om te blijven,
vertrekken zij.
3. Het aspirantschap kan worden verlengd, echter niet langer dan tot 1 jaar.
4. Gedurende het aspirantschap behouden beide partijen, gemeenschap en
aspirant, zich het recht voor, in geval van byzondere moeielijkheden de
overeenkomst te verbreken en het verblijf van den aspirant te doen eindigen
met 14 dagen opzeggen.
5. De aspirant kan bij zijn vertrek aanspraak maken op eene zekere geldelijke
vergoeding, waarvan het bedrag per week vooraf is vastgesteld, wat na de
eerste week van het verblijf van den aspirant moet geschieden.
6. Tot grondslag voor de bepaling dezer vergoeding, strekt de som, die de aspirant
in de gewone maatschappij had kunnen verdienen met de werkzaamheden,
die op de vestiging van hem worden gevergd, na aftrek van de
onderhoudskosten van den aspirant en zijn gezin.
7. De aspirant kan de vergaderingen bijwonen, indien geen der leden zich
daartegen verklaart.

Nadat het bovenstaande vastgesteld was, werden De Haer en zijne vrouw in de
vergadering toegelaten en hun de overeenkomst voorgelezen, waartegen zij geene
bezwaren hadden, zoodat zij als aspiranten zijn toegetreden. Binnen eene maand
zal het loon dus worden bepaald. Van Eeden heet hen welkom in ons midden, hoopt
dat de samenwerking van langen duur zal zijn en tot vermeerdering der bloei van
de kolonie zal strekken.

[Hs. F] Vergadering van 16 October 1902.
Aanwezig: Heller, Trijntje de Boer, Mina B., Jo Tr., Aafjes, De Haer, De Haan, De
Boer, De Koe, Van Eeden, Tromp.
1. Kippenzaak. Het blijkt dat die zaak dit jaar eene winst van omstreeks ƒ 400*
heeft gemaakt, wat voldoende reden is, om die
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zaak niet op te heffen. Er zullen nu zooveel mogelijk kippen naar het veldje bij De
Haan's huis worden overgebracht met de hokken daarvoor. De omheiningen en
afrasteringen zullen zooveel mogelijk worden nagezien en verbeterd, de
broedmachine, kunstmoeder en alle andere inventarisgoederen die niet meer van
nut zijn, zullen door De Haan worden verkocht.
2. Heller zegt dat hij voor St. Nicolaas wil bakken en daarvoor enkele dingen moet
aanschaffen. Goedgevonden. Ook moeten nog 25 pannen worden aangeschaft. Hij
zal daarvoor bij den smid van Huizen eerst prijsopgave vragen.**
3. Tromp vraagt van het uitschrijven der rekeningen voor Zoomer te mogen worden
ontheven, het is beter dat de bakkers dit zelf doen, elk oogenblijk is er verschil
tusschen Hellers opgaven en die van Zoomer. Besloten wordt dat De Haer hiervoor
voortaan zal zorgen. Elken dag zal met het brood eene lijst van het gezondene
worden meegeven. Komt hier den volgenden dag geene aanmerking op, dan kan
Zoomer niet meer later reclameeren.
4. Mina B. vraagt of de badkamer niet als kamer voor de kolonisten in orde
gemaakt kan worden. Het wordt beter geacht, het bad te repareeren en de kamer
weer als badkamer te gebruiken. Een loodgieter zal hiervoor worden besteld.
5. De Koe zegt, dat het noodig is riet te koopen. De Boer zal zien in de Horstermeer
een 100 bossen te koopen, als 't niet te duur is.
* Toevoeging van later datum in de marge: ‘De rekening zal nog nader worden
vastgesteld.’
** In de marge voor punt 2 een notitie van later datum: ‘Besteld’.
*** Oorspronkelijke zin (De Haan zal hiervoor zorgen) werd later gewijzigd. Zie
punt 1 van de vergadering van 23-10-1902, waar deze kwestie opnieuw aan de
orde komt.
broedmachine: Deze machine was aangekocht op 24 maart 1901.
kunstmoeder: Gebruikt in de pluimveeteelt. Inrichting met kunstmatige
verwarming, welke dient om zonder natuurlijke warmte van de kloek kuikens groot
te brengen. De behoefte eraan werd gevoeld, toen de broedmachine was ingevoerd.
pannen: Men bakt broden in pannen of bussen (pan- of busbrood, i.t.t. vloerbrood,
dat direct op de ovenvloer wordt gebakken. Er was een smederij op Walden, maar
de smid Van Riet was in augustus vertrokken.
Zoomer: Beheerder van de Amsterdamse coöperatieve winkel (zie 28.VIII.1902).
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badkamer: De badkamer was in het grote huis (de villa Cruysbergen).
riet: Dit was waarschijnlijk nodig om rietmatten van te maken, die als bedekking
voor kassen en bakken worden gebruikt. De Koe hield zich immers ook zijdelings
met de tuin bezig.

[Hs. F] Vergadering van 23 October.
Aanwezig: Van Eeden, De Koe, Marie de Haer, Heller, De Haer, Jo Tromp, Aafjes,
De Haan, Mina Bolland, Trijntje de Boer, De Boer, Tromp.
1. Als de loodgieter komt om 't bad te repareeren, moeten de goten meteen worden
nagezien. Eerst zullen ze echter worden nagezien door De Haan met Hellers broer.
2. Overdracht van den grond. Van Eeden deelt mee, dat de echtgenoot van Mej.
Zimmerman zegt, dat de finantieele kwesties met hem behandeld moeten worden.
Hij is niet bereid de hypotheek te royeeren. Nader zal worden besproken hoe ons
nu uit de moeielijkheden te redden.
3. De Boer wil de kas thans liever overdragen aan een ander. Besloten wordt dat
Tromp de kas zal houden, eveneens de algemeene boekhouding; elk bedrijf zal
echter zijne eigene administratie bijhouden. Tromp wil de boekhouding wèl op zich
nemen, maar meent, dat het noodzakelijk is dan ook [het] grootboek geregeld bij te
houden. Dit is een eenigszins tijdroovend werk. Men gunne hem den tijd, die hij
hiervoor noodig acht, dan ook zonder voorbehoud en helpe hem, waar zijne
boekhouding in contact komt met de andere administraties. Dit word aldus
afgesproken.
4. De toelage per week van De Haer wordt op ƒ 2,50 gesteld, het weekloon, dat
hij geacht wordt hier te verdienen op ƒ 10.
5. De Koe deelt mede, dat hij een paar dagen naar het Westland wenschte te
gaan, om daar enkele zaken voor den tuinbouw te bezichtigen. Hij gelooft het nuttig,
dat Tromp dan ook mee gaat. Goedgevonden. Aafjes zal die dagen met de kar
rijden; met het oop op het venten met de broodkar, beveelt Aafjes de Donderdag
en Vrijdag als de beste dagen om op reis te gaan, aan.
6. De Koe maakt eene opmerking over het melkgebruik op het groote huis. Zijne
vrouw is thans afwezig en gebruikte vroeger 3 ½ kan per dag. Blijven deze nu over
en komen die ten goede van
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de bakkerij? Hij meent dat dit niet het geval is en vraagt of er in 't algemeen niet wat
royaal met de melk wordt omgegaan, vooral nu we nog melk moeten bijkoopen.
7. Heller zeft, dat de logé (Scheuer) heeft geklaagd, dat zijn bed door hem zelf
moet worden opgemaakt. Hij, Scheuer, meende - zegt Heller - dat de pensionprijs
van ƒ 12,50 per week hoog genoeg was, om dergelijke werkzaamheden niet te
behoeven te doen. Hier wordt tegen aangevoerd, dat dit aan Scheuer vóór zijne
komst uitdrukkelijk is gezegd en hij er volkomen genoegen mee heeft genomen.
Mina B. zegt verder, dat haar die opmerking van Scheuer te meer verwondert, omdat
zij hem nog een paar maal heeft aangeboden het bed op te maken, maar Scheuer
heeft dit geweigerd.
8. Ingekomen is een brief van drie kleermakers, Verhamme en Borgmeier met
zoon, beide gehuwd, die voorstellen zich bij ons aan te sluiten. Zij stellen voor, als
hun woning en werkplaats hier kan worden verschaft, eerst eenigen tijd voor eigen
rekening te werken, opdat wij kunnen zien, dat die zaak voor ons voordeelig is. De
Koe stelt voor, dat zij allen dan, na De Boers vertrek in diens huis zullen intrek
nemen. Over dit punt wordt nog geene beslissing genomen. De kleermakers zullen
worden uitgenoodigd, in eene vergadering bij ons de zaak nader gemeenschappelijk
te bespreken. Het principe ontmoet intusschen algemeenen bijval.
23 october: Op de dag dezer vergadering schreef Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Ik
corrigeer mijn tweede artikel, het schijnt me goed.’ Bedoeld werd ‘Over woordkunst
II’, in oktober geschreven en in de novemberaflevering van het Tweemaandelijksch
Tijdschrift gepubliceerd (zie V.VI.VII.1902). Nog geen week daarna, op 28 oktober,
noteerde hij: ‘De bijen zijn ingewinterd. Nu mijn boek afschrijven [De blijde wereld],
dat moet nu achter elkaar. Het wordt goed, geloof ik’.
Hellers broer: Op 4 oktober had Heller immers gevraagd of zijn broer mocht
komen invallen voor Dieterman. Klaarblijkelijk heeft men dit voorstel dadelijk
aangenomen en is de broer kort daarop in de kolonie gearriveerd. Gerard Heller
(geb. 1883) was dienstweigeraar. Hij was timmerman, maar voldeed niet op Walden
en vertrok naar de kolonie ‘Monte Verità’ in Ascona (Zwitserland).
Overdracht van den grond: Van Eeden had al enige tijd voordien bericht gehad
van Van Schendel. Op 2 oktober schreef hij verontwaardigd in zijn Dagboek: ‘Ik was
zeer vervuld van een brief van van Schendel, waarin hij namens Bertha optreedt
en de schrapping weigert. Ik was onzeker wat ik
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in deze schurkerijen moest doen. Ik besloot eerst er heen te gaan. Na een gesprek
met Betsy besloot ik nog eenigen tijd te wachten.’
toelage: De geldelijke vergoeding, waarvan in punt 5 en 6 van de vergadering
van 13 oktober sprake was. De Haer zou voor hetzelfde werk in de maatschappij ƒ
10, - verdiend hebben. Er werd echter ƒ 7,50 per week ingehouden
(onderhoudskosten). Bleef over: ƒ 2,50, een bedrag waarop hij in veelvoud
(afhankelijk van het aantal op Walden doorgebrachte weken) aanspraak kon maken
bij eventueel vertrek.
Scheuer: ?
Mina B: Mina Bolland. Zij was immers belast met de zorg voor de huishouding
op het grote huis.
Verhamme: Waarschijnlijk C. Verhamme, die in 1906 in de Commissie Walden
zitting had. Deze commissie onderzocht de mogelijkheid tot aansluiting van de
Vereeniging Walden bij G.G.B. Verhamme was toen lid van een produktieve
associatie van kleermakers. Hij was rond 1907 met o.a. de anarchist G. Methöfer
reorganisator van G.G.B.

[Hs. F] Vergadering van 25 October 1902.
Aanwezig: Van Eeden, Tromp, Mina B., De Haer, Aafjes, Trijntje de B., De Boer,
De Haan, De Koe.
[Hs. E]
1. Van Eeden spreekt als zijn meening uit dat op de vorige vergadering gebleken
is dat er een zekere wrijving en moeielijkheid heerscht die gemakkelijk kan worden
opgeheven met wat goeden wil. Vooreerst verzekert hij dat van zijn kant geen enkel
persoonlijk vooroordeel bestaat. Verder wijst hij op de moeielijke positie van Mina
Bolland. Zij behoort hier als moeder te zijn in een gezin en mist daartoe nog de
ervaring. Maar als zij fouten toont, zijn die alleen toe te schrijven aan een àl te groot
plichtbesef. Genoeg reden dus om haar die fouten te vergeven en haar tegemoet
te komen. Daarop dringt hij dus ernstig aan, en verzoekt Mina zich niet te laten
ontmoedigen maar rustig haar plicht te blijven [vervullen].
De klacht door Heller overgebracht van de logee Scheuer blijkt na gedaan
onderzoek onwaar te zijn. Scheuer verzekerde geen reden tot klagen te hebben of
gehad te hebben.
De Boer voegt aan het gezegde toe dat hij het er in hoofdzaak mee eens is, maar
vooral zou willen aandringen op het plegen van onderling overleg zonder uitoefenen
van autoriteit.
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[Hs. F]
2. Mina zegt, dat er ledekanten te weinig zijn. De Haer zal een ledekant koopen,
de noodige dekens zullen gekocht worden.
3. Hellers broer wordt voor het hem hier opgedragen werk algemeen ongeschikt
geoordeeld, er zit niet voldoende activiteit in hem. Men vindt het daarom beter, hem
ook het teren der schuttingen niet op te dragen. De Haan wenscht hem niet voor
het metselwerk in de Horstermeer te behouden, zoodat hem gezegd zal worden,
dat zijne diensten hier niet meer op prijs gesteld worden. Van Eeden zal hem dit
zeggen.
4. Een onderwijzer, Labberton, heeft zich overwerkt en wil zich gaarne door
handenarbeid te verrichten restaureeren. Hij meende door die arbeid zijne kost wel
hier te kunnen verdienen. Hem wordt gezegd, dat hij hier kan komen als betalend
logé voor ƒ 12,50 per week voor zoo langen tijd als hij niet daardoor de plaats inneemt
van geestverwanten of goede helpers. Eene toezegging voor een lang verblijf, zooals
L. wenschte, kan hem beslist niet worden gegeven, wel is er kans dat bij langdurig
verblijf de pensionprijs iets verminderd wordt, echter zal die steeds hooger blijven
dan de kostende prijs.*
* In de marge voor punt 4 een toevoeging van later datum: ‘Labberton schrijft dat
hij niet voor zoo korten tijd kan komen.’

[Hs. F] Vergadering van 29 October 1902.
Aanwezig: Heller, De Haer, Aafjes, De Haan, Mina B., De Boer, De Koe, Van Eeden,
Tromp.
1. Aanvraag van Landry uit Utrecht om te komen logeeren. Hij zal kunnen komen
als betalend logé voor ƒ 12,50 per week.
2. Rezelman is hier komen aanloopen. Van Eeden zal hem zeggen - met het oog
op zijne gezondheidstoestand - Vrijdag maar weer te vertrekken.
3. Het teren der schuttingen zal door ons zelf worden ter hand genomen, als het
vorstig weer is. De teer zal door De Boer vast worden besteld.
4. Regeling van den arbeid. Voorstel van De Koe. Dit werd tot de volgende
vergadering aangehouden.
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Landry: Voormalig kolonist (zie 10.VII.1899). Hij was destijds voorlopig secretaris
van het afdelingsbestuur Utrecht van G.G.B.
Rezelman: Arie Rezelman (geb. 1874). Arbeider uit Nieuwe Niedorp; houthakker.
In 1903 zou hij enige tijd op Walden komen, waar zijn bijnaam ‘Malle Arie’ werd.
Het jaar daarop verbleef hij tijdelijk in de kolonie te Midlaren. Jaren nadien, op 28
februari 1915, schreef Van Eeden in zijn Dagboek over zijn plannen voor een nieuw
toneelstuk over de oorlogstijd, waarin hij o.a. het type Arie Rezelman wilde
uitbeelden, ‘de halve gare profeet’. In 1926 werd Rezelman overgebracht naar Geel
(België), waar krankzinnigenverpleging bij particulieren plaatsvond.
Regeling van den arbeid: Uit de verslagen der oktober-vergaderingen kan men
opmaken dat een begin werd gemaakt met een behoorlijke regeling der toestanden.
Dit was noodzakelijk, want sinds de zomer was Walden gewijzigd van opzet en
tevens was de zuster-kolonie in de Horstermeerpolder opgericht. Van Eeden schreef
erover in zijn Dagboek (2 november), weliswaar met gemengde gevoelens: ‘Nu is
er orde op Walden, nog niet volkomen, maar toch steeds beter. Behoorlijke
verdiensten die de uitgaven dekken, - maar nog altijd een dreigende groote schuld,
en een eigendomsrecht dat van mij en Betsy afhangt.’

[Hs. F] Vergadering van 4 November 1902.
Aanwezig: De Boer, Heller, De Koe, Marie de H., De Haer, De Haan, Aafjes, Mina
B., Jo Tr., Tromp. Verder Verhamme en Borgmeier, kleermakers.
1. Aan de kleermakers wordt nader gevraagd wat zij zich voorstellen, dat de wijze
van samenwerken zou zijn. Zij zijn het er samen nog niet over eens geworden of
zij een afzonderlijke groep met eigen beheer van finantiën zouden wenschen of wel
geheel in ons communistisch verband op te gaan. In alle geval zouden zij willen
beginnen, zóólang voor eigen rekening te werken, tot er overwinst wordt gemaakt.
Van onze zijde zouden wij hen dan zooveel mogelijk helpen door onze waren tegen
den ons kostenden prijs* ook aan hen te leveren en in hunne behoeften aan woning
en werkplaats te trachten te voorzien. Als werkplaats kwamen in aanmerking de
serre naast de leeskamer, terwijl wij meenden ook het kantoortje, waar nu de
kruidenierswaren zijn opgeslagen, wel voor dit doel te kunnen afstaan. Deze lokaliteit
kwam den kleermakers zeer geschikt voor. Wat de woning aangaat, wij
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zeiden, hun voorloopig niet anders te kunnen aanbieden, dan het leegkomende huis
vand De Boer (‘De Villa’), wat beide gezinnen gezamenlijk zouden moeten bewonen;
desnoods [kon] op zolder nog een kamer bijgemaakt [worden]. Over die
woningkwestie zouden de kleermakers met hunnen vrouwen nog spreken en ter
plaatse een en ander onderzoeken.
Zooals zij reeds geschreven hadden, zouden zij toch vooreerst, misschien het
eerste halfjaar nog niet kunnen komen, daar zij, om geheel op zich zelf te kunnen
staan, eerst nog enkele zaken van hun vak nader dienden te bestudeeren.
2. De Boer deelt mede, dat hij liever zoo spoedig mogelijk naar de Horstermeer
vertrekt; hij acht zijne bestendige tegenwoordigheid daar beslist noodzakelijk. Hij
vraagt echter tot dat zijne woning daar gereed en bewoonbaar is, hier te mogen
blijven wonen, met betaling van de door hem van ons betrokken waren.
Goedgevonden.
3. Arbeidsregeling. De werkzaamheden zullen worden verdeeld in afzonderlijke
takken, die èlk een verantwoordelijk hoofd hebben. Het hoofd maakt de begrooting
voor zijn bedrijf op en voert de administratie over zijn afdeeling. Maandelijks,
driemaandelijks en jaarlijks zal het hoofd van het bedrijf een verslag indienen
aangaande de uitkomsten van het bedrijf, hetwelk door de ledenverg. moet worden
goedgekeurd. De maandverslagen worden na goedkeuring gegeven aan den
boekhouder ten dienste van het grootboek. De hoofden der verschillende bedrijven
komen wekelijks bij elkaar, om het werk te bespreken dat gedaan moet worden,
waarvoor men elkanders bijstand mocht behoeven. De verschillende afdeelingen
met hun hoofd zijn:
Veehouderij

-

hoofd Koorn

Warmoezierderij

-

hoofd De Koe

Kippenhouderij

-

hoofd De Haan

Huishouding

-

hoofd Mina Bolland

Boek- en kashouding

-

hoofd Tromp

Landbouw

-

hoofd Vogel

Ooft en boomen

-

hoofd Tromp

Bakkerij

-

hoofd De Haer

Timmerwerk

-

hoofd De Haan

Bijenteelt

-

hoofd Van Eeden
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Over het bestuur en de vertegenwoordiging naar buiten zal in de volgende
vergadering nader worden gesproken.
Door Mina en Tromp worden reserves gemaakt wat betreft hunne
verantwoordelijkheid over de afdeelingen resp. ‘huishouding’ en ‘ooft en boomen’.
Beiden achten zich voor die zorgen niet voldoende bekwaam, verklaren zich echter
bereid om de belangen van die afdeelingen naar hunne beste krachten te behartigen,
maar verwachten van de anderen, die dat kunnen, beslisten steun en medewerking.
* Hierbij een verwijzing naar de marge geplaatst, alwaar een toevoeging van later
datum: ‘Beter werd geacht ‘zoo goedkoop mogelijk’.’
** Hierbij een verwijzing naar de marge geplaatst, alwaar een toevoeging van
later datum: ‘Zie vervolg onder volgende vergadering.’ Verwezen wordt naar punt
2 van het verslag van 12-10-1902.
Communistisch verband: De benaming anarchistisch-communistisch verband
werd vreemd genoeg niet gehanteerd, terwijl Van Eeden een dergelijk verband in
het opstel ‘Binnenlandsche kolonisatie’ (1901) juist aangeprezen had als ‘de
schoonste en noodwendigste vorm van maatschappelijke orde’, die bereikt kon
worden na een langdurige opvoeding in een anti-kapitalistische leefwijze.
het kantoortje: Dit was in de villa Cruysbergen.
den boekhouder: Van Hettinga Tromp.
Warmoezierderij: Warmoes is afgeleid van het woord warm-moes. Hiermee
werden voorheen groenten aangeduid, die tot moes werden gekookt en dan warm
geconsumeerd. In ‘warmoezerij’ vindt men dit woord tegenwoordig nog terug. In
vroeger jaren betekende het: de groenteteelt rondom de steden.
Vogel: F. Vogel. Boer; nam het beheer van de landbouw over van De Boer. Is
hij dezelfde als de tarweleverancier Vogel (zie 5.IV.1902)?
Ooft: Fruit, inz. vruchtbomen.
Bijenteelt: Voor de boomgaard en de tuin onmisbaar, echter niet als produktief
beschouwd. In 1899 waren reeds enkele bijenkorven op Walden aanwezig. Frans
Meyer was de eerste die zich er consequent mee bezighield. Pas in mei 1902 legde
Van Eeden zich toe op de bijenteelt. Uit zijn Dagboek (12 mei) valt op te maken,
dat hij begon met het lezen van La vie des abeilles (1902) van Maurice Maeterlinck.
Kort daarop maakte hij zelf een bijenstandje en besteedde vervolgens de rest van
dat jaar veel tijd aan deze cultuur. Op den duur vond hij het erg vermoeiend, hetgeen
hem er niet van weerhield het volgende jaar opnieuw te beginnen.
niet voldoende bekwaam: Tromp was immers ingenieur, maar werkzaam-
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heden in zijn branche waren op dat moment niet voorhanden, zodat hij zich - hoe
oneconomisch dit ook was - aan de tuinbouw moest wijden. Hij belastte zich daar
speciaal met de verkoop der produkten, wat in de winter niet veel om 't lijf had.

[Hs. F] Vergadering van 12 November 1902.
Aanwezig: Van Eeden-Aafjes-Mina Bolland-Marie de H.-Keulen-Koorn-De Haer-De
Haan-De Koe-Heller-Tromp.
1. De voorwaarden voor de aspiranten worden aan de nieuwe aspiranten Koorn
en Keulen voorgelezen. Zij nemen daar genoegen mee. Het loon van Koorn wordt
vastgesteld op ƒ 7.50 per week.
2. Vervolg der arbeidsregeling. Alle bestellingen voor elk bedrijf zullen door het
hoofd van het bedrijf worden gedaan. Deze bestellingen zullen gebeuren per bon,
waarop voorzoover mogelijk de prijzen zullen worden opgegeven, die door den
kashouder zullen worden geteekend. Worden de bestellingen geleverd, dan wordt
de bon voor ontvangen geteekend door het hoofd van het bedrijf, wat insluit dat de
prijzen ook door hem worden gecontroleerd en goedgekeurd. Daarna kan de betaling
door den kashouder geschieden.
Het wordt noodig geacht, dat één persoon als vertegenwoordiging der kolonie
tegenover de buitenwereld optreedt. Hij ontvangt, bewaart en beantwoordt de
brieven, na die in de vergadering ter tafel te hebben gebracht. Hij houdt het archief
der kolonie bij. De boekhouder wordt hiervoor aangewezen. Voor een bestuur voor
inwendige zaken werd geene functie gevonden. Mocht het echter ooit noodig blijken,
dat iemand als zoodanig optrad, dan zijn de drie oudste leden der kolonie, De Haan,
De Koe en Mina Bolland, hiervoor gemachtigd.
3. De Haer bespreekt de moeielijkheden van zijn wonen met gezin op het groote
huis. Hij wil de komst der kleermakers niet belemmeren door ook op het openvallende
huis van De Boer aanspraak te maken, doch voornamelijk zijne vrouw voelt zich op
't huis in hare vrijheid beperkt. Dit blijkt nu grootendeels in een misverstand oorzaak
gevonden te hebben. Mina had als hoofd der huishouding alleen willen weten, of
zij op Marie's hulp ook kon
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rekenen. Nu Marie de Haer echter zegt, dat de zorg voor haar kind en kamer haar
tijd geheel in beslag neemt, wordt hiermede genoegen genomen. Marie de Haer
zegt bovendien nog haar eigene wasch geheel te zullen verzorgen.

[Hs. F] Vergadering van 20 November 1902.
Aanwezig: Aafjes, De Haer, Mina Bolland, Keulen, De Koe, Heller, Koorn, Tromp.
1. Er moeten takkenbossen zijn, onze voorraad is niet voldoende en ook versch
hout is niet goed. Aafjes zal bij Watten hiernaar zien; voor een half jaar: 1500 à 1600
bossen zullen worden gekocht.*
2. De Koe deelt mede, dat Verhamme bij hem is geweest en hem gezegd heeft,
dat Borgmeier van het komen heeft afgezien. Verhamme stelde nu voor, een nieuwe
kleermaker te zoeken, hij wist in Leeuwarden wel iemand, die dan op 't groote huis
kan wonen. Men vond echter, dat in dat geval niet Verhamme op 't huisje van De
Boer aanspraak zou moeten maken, maar De Haer. Daar nu Verhamme aan De
Koe had verklaard, niet op het groote huis te willen wonen, werd besloten voorloopig
van deze zaak verder af te zien. De Haer zal dan het leegkomende huis van De
Boer betrekken.
3. Heller stelt voor brood aan arbeiders tegen verminderde prijs te leveren, b.v.
De Boer en Jan de Graaf. Goedgevonden. 7 ct. per pond werd hiervoor vastgesteld.
De Koe maakt hieraan de opmerking vast, dat deze prijsverlaging voor arbeiders
eene vermeerdering van klanten moet meebrengen. Om hiertoe te geraken moet
ook de andere dagen worden gevent. De bakkers stemmen hiermede in. Ook zal
dan waterbrood voor 9 ct. verkrijgbaar worden gesteld; het duurdere bruinbrood zal
naderhand in een vloeipapier verpakt worden geleverd. Van deze nieuwe aanbieding
zal de arbeiderswereld worden in kennisgesteld door strooibiljetten, die De Koe zal
opstellen. Aanstaande week zal met het venten op andere dagen worden begonnen.
* In de marge een notitie van later datum: ‘Watten vroeg 3 ½. Geboden is 3 ct. Aafjes
zal nu naar Kamphoeve gaan.’
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takkenbossen: Gebruikt als brandhout, wellicht voornamelijk voor de oven van de
bakkerij. Hiervoor kon men natuurlijk geen vers hout gebruiken (hoog
vochtigheidsgehalte).
Watten: Eigenaar van een tuindersbedrijf of boerderij?
N.a.v. de opmerking in de kantlijn: Kamphoeve was een naburige boerderij,
gelegen bij het voormalige Fransche Kamp (zie bijlage I).
arbeiders: Hiermee worden bedoeld zowel arbeiders in de kolonie (De Boer en
De Graaf) als daarbuiten. Nog steeds blijkt er sprake te zijn van klassetegenstellingen
op Walden. In De Pionier van 13 september staat dat Van Eeden en zijn gezin,
Truida Everts en Willem Bauer buiten het communistische verband leefden. Zij
hoorden dus in ieder geval niet bij de ‘arbeiders’. Het is duidelijk dat ook Van Hettinga
Tromp en De Koe niet bij deze categorie ondergebracht werden. Waarschijnlijk werd
hier alleen gedoeld op personen, die geen kapitaal bezaten.
waterbrood: Dit brood bevat water i.t.t. melkbrood, waarvan het deeg voor
tenminste 20% uit melk of melkbestanddelen moet bestaan.

[Hs. F] Vergadering van 26 November 1902.
Aanwezig: Van Eeden, De Haer, Keulen, Aafjes, Vogel, Koorn, De Haan, Mina,
Tromp.
1. Tromp brengt een klacht over van Rijswijk over het witte brood. De Haer zal
[naar] Amsterdam gaan om hier over nader onderzoek te doen.
2. Het loon van Keulen wordt vastgesteld op ƒ 7.50.
3. De voorwaarden voor de aspiranten worden aan Vogel voorgelezen, waarmee
hij instemt. De zorg voor de landbouw wordt aan Vogel opgedragen. Hieronder
wordt ook de boomen begrepen.
4. De Koe bespreekt de wenschelijkheid van de aankoop van nog een koe met
het oog op de melk voor de bakkerij. In 't voorjaar moet toch het huis geverfd
worden en het is zaak het geld daarvoor niet dood in kas te laten maar in een
koe te beleggen, die ons nu mest en melk geeft en in 't voorjaar verkocht kan
worden. Aangenomen.

Rijswijk: B. Rijswijk was secretaris van het bestuur van de Amsterdamse
coöperatieve winkel (aangesloten bij G.G.B.). In een (weliswaar ongeda-
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teerde) brief klaagt hij over de kwaliteit (vorm, grootte en wijze van bereiding) van
het wittebrood. Dit brood zou niet het juiste formaat hebben, niet wit genoeg zijn en
bovendien niet voldoende doorbakken. Reeds enkele weken voordien had Rijswijk
hierover aan De Koe en De Boer geschreven, echter zonder resultaat. Als het
wittebrood verbeterd zou worden, kon men een grotere afzet tegemoet zien, waardoor
de reductie (die Walden de winkel gaf) spoedig verminderd zou kunnen worden. de
boomen: Dat Vogel zowel de zorg voor de landbouw als de bosbouw op zich nam,
had waarschijnlijk te maken met het feit dat Tromp zich niet bekwaam genoeg achtte
voor de verzorging van de bomen.

[Hs. F] Vergadering van 29 November.
Aanwezig: Van Eeden, De Haan, Koorn, Mina, Keulen, Vogel, De Haer, Aafjes, De
Koe en Tromp.
1. Timmergereedschap. De Haan heeft zijn timmergereedschap aan de kolonie
steeds in gebruike afgestaan, waardoor het achteruit is gegaan. De Haan zal dit
gereedschap ten algemeene gebruike laten, terwijl hij bij eventueel vertrek aanspraak
kan maken op de som, die het gereedschap - wat nieuw was toen hij hier kwam hem heeft gekost.* Deze som zal bedragen ƒ90.-.**
2. Levering van brood aan de coöperatieve winkel te Bussum. Aan den winkel
zullen de klanten worden overgedragen en 10% korting worden gegeven***.
* Oorspronkelijke zin - en dus ook de regeling - (De Haan zal dit gereedschap dan
ten algemeene gebruike laten en voor zich zelf nieuw koopen, wat hij bij eventueel
vertrek dan kan meenemen.) gewijzigd.
** In de marge een notitie van later datum: ‘Zie grootboek pag. 20.’
*** In de marge: ‘Zie hierover later’. Bedoeld wordt punt 2 van de notulen van
16-12-1902.
de coöperatieve winkel te Bussum: Deze winkel was van één van de vier
verbruikscoöperaties die door G.G.B. in 1902 werden opgericht. In januari 1903
werd hij officieel geopend. Walden zou haar broodklanten aan deze zaak overdoen.
De coöperatie zou ook opengesteld worden voor niet-leden van G.G.B. en het lag
zelfs in de bedoeling hen een derde van de winst uit te keren.
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[Hs. F] Vergadering van 3 December 1902.
Aanwezig: De Koe, Van Eeden, Vogel, Keulen, Heller, Aafjes, De Haer, Mina, later
De Haan en Koorn.
1. Opschrijven der waren. Het opschrijven door de huisvrouwen is in de war
geloopen. Er zal bij hen op aangedrongen worden, dit voortaan zeer geregeld bij te
houden.
2. Brood voor Amsterdam. De Haer heeft met Rijswijk hierover gesproken. Het
brood kan nog wel witter worden, maar dan moet nog beter meel gebruikt worden,
wat duurder is en dus niet raadzaam. De Haer verwacht veel van de a.s. verzending
in manden in plaats van de kisten, die het brood onderweg doen lijden.
2. Administratie. Van Eeden acht het noodig, dat voor 1 Jan. een overzicht wordt
klaargemaakt van ons geheele bedrijf gedurende het afgeloopen jaar. Tromp verklaart
zich wel bereid dit op te maken, maar het is een heel werk, dat overdag ook tijd in
beslag zal nemen. Vindt men het wenschelijk, dat dit werk van Tromp vóór gaat
boven zijn ander werk, dan zal het gebeuren. Aldus wordt besloten.
4. De Koe leest het verslag der warmoezierderij voor, dat wordt goedgekeurd.
3 December: Uit het Dagboek blijkt dat er iets onaangenaams in Van Eedens leven
had plaatsgevonden: ‘Ik ben somber. Gister kwam het stuk van Karel in de XXste
eeuw. Ik had het verwacht. Wist ik niet bijna nauwkeurig dat het komen zou? Het
is goed dat alles zoo gegaan is.’ Het gaat hier om Van Deyssels artikel ‘Over
wankunst’, waarin hij definitief afrekent met Van Eeden. Deze schreef op 7 december
‘Over woordkunst III’ als antwoord. Van Deyssel weigerde het voor De XXste Eeuw,
zodat Van Eeden het in januari 1903 als brochure liet uitgeven (zie ook V. VI. VII.
1902 en 23.X.1902). De jarenlange vriendschap tussen beide schrijvers werd door
deze affaire afgebroken.

[Hs. F] Vergadering van 16 December.
Aanwezig: Aafjes, Koorn, De Koe, Vogel, De Haer, Keulen, Mina B., Jo Tr., Tromp,
later De Haan.
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1. Bakkerij. In de zaken der bakkerij heeft verwaarloozing plaats gehad, vooral wat
het ronddeelen en ophalen der strooibiljetten voor de arbeiders aangaat. Het geheele
geval heeft ons nu eerder schade gedaan. Men meende de oorzaak hiervan te
o

o

moeten zoeken 1 in overschilligheid van Heller, 2 dat Keulen zich hierdoor had
laten meeslepen.
Keulen erkent dit, hij had beter zijne plicht kunnen doen, maar zal door bizondere
ijver trachten nog zooveel mogelijk klanten te redden. Wat Heller aangaat, men was
algemeen van meening dat het hem niet langer bij ons beviel, zoodat hem gevraagd
zal worden, of hij soms plan had te vertrekken. Vóór het einde der vergadering komt
Heller binnen, erkent geen hart meer voor de zaak te hebben en over 4 weken te
willen vertrekken.*
2. Brood levering aan de Coöperatie te Bussum. Er wordt uitgerekend, dat het
venten van het brood thans op zijn meest 40 uren kost. Dit kan door een man en
een jongen gedaan worden tegen een gemiddeld loon van ƒ 0.15 per uur, dus voor
ƒ 6 per week. De omzet is minstens ƒ 60, dus is 10% hiervan voldoende. Men was
de meening toegedaan, dat de kolonie ook niet meer behoefde af te staan, dan het
haar werkelijk kost; de coöperatie was er op den duur om de produktieve associatie
te steunen en niet omgekeerd. Echter moet de coöperatie kunnen bestaan en om
dit bestaan nog te verzekeren wil ‘Walden’ aanvankelijk 12% korting geven tot dat
de omzet ƒ 100 per week is geworden. Dan zal de korting 10% worden, echter met
minimum van ƒ 12.
3. Brood levering aan Amsterdam. Er worden thans te veel brooden
teruggezonden. De fout ligt in dezen aan gebrek aan inzicht van de Amsterdamsche
zijde. Er zal dus worden geschreven, dat per keer een maximum van 15 brooden
zal worden teruggenomen.
4. Melkleverantie. Er komt nu te veel melk. Het is altijd voordeeliger die desnoods
voor 6 cent te verkoopen dan te karnen. Aan Mevr. Van Eeden, Janssen en Van
Nierop zal worden gevraagd, melk van ons te koopen voor 8 cent, de rest aan Klaren
zoo mogelijk voor 6 cent.
* Toevoeging van later datum in de marge: ‘Heller heeft besloten over ééne week
te vertrekken’.
** Toevoeging van later datum in de marge: ‘Janssen en Klaren willen niet. Er zal
gekarnd worden’.
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Heller: De Haer bleek als leider van de bakkersgroep meer geschikt dan Heller.
Deze voelde zich van zijn plaats verdrongen en verdween tijdelijk naar Amsterdam,
waar hij tevergeefs een produktiecoöperatie van bakkers trachtte op te zetten.
de coöperatie was er op den duur om de produktieve associatie te steunen:
In zijn brochure Gemeenschappelijk grondbezit (1903) geeft Van Eeden het volgende
antwoord op de vraag hoe het gemeenschappelijk eigendom te veroveren viel: ‘Door
overal waar socialisten zijn, echte socialisten nl., onverschillig uit welken stand zij
komen, verbruikscoöperaties te vormen, die sterk staan door een algemeen onderling
verband. Door van de winst dier verbruikscoöperaties het begin van productieve
bedrijven op socialistische grondslag mogelijk te maken. Er dus een fonds van te
maken waaruit productieve associaties van nuttigen aard aan bedrijfskapitaal worden
geholpen. Door deze productie-vereenigingen wederom terstond te verbinden zoodat
zij de kracht en den weerstand krijgen van het grootbedrijf. Door deze
productieve-associaties terstond in verband te brengen met de verbruiks-coöperaties,
zoodat zij onmiddellijk afzet vinden voor hun producten en goedkooper inslag van
waren. En eindelijk, door uit de gezamenlijke winst van verbruiks- en
productie-coöperatie de onroerende goederen van elk bedrijf aan te koopen en
onvervreembaar in bezit te brengen van de geheelen Bond.’
De gang van zaken in de praktijk was, wat Walden betreft, anders. De kolonie
(produktie-associatie) bestond het eerst. Pas daarna werd de vereniging G.G.B.
opgericht, die op haar beurt diverse verbruikscoöperaties (met winkels) stichtte.
Omdat de kolonie eerder bestond dan de winkel, steunde de eerste aanvankelijk
de laatste door haar korting te geven op de geleverde waren. Idealiter had het proces
in de omgekeerde richting moeten plaatsvinden.
karnen: De bewerkingen die men melk of room doet ondergaan om er boter uit
af te scheiden.
Klaren: Een boer, die in de omgeving van Walden woonde (zie 27.VI. 1899).

[Hs. F] Vergadering van 23 December.
Aanwezig: Van Eeden-Mina B.-De Koe-Koorn-Vogel-Keulen-Tromp.
1. Groentenboer Spaans, wiens zaak achteruitgaande is, heeft verzocht zijne
zaak over te nemen. Spaans komt ons echter niet geschikt voor, ook het seizoen
is er niet naar, er zal dus niet op ingegaan worden.
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ook het seizoen is er niet naar: De winter en het vroege voorjaar brachten moeilijke
tijden voor het gedeeltelijk van de tuinbouw levende Walden. Er waren dan geen
produkten voor de verkoop. Uitgezonderd een korte tijd in de zomer, had de kas
voortdurend met de grootste tekorten te kampen, die door Van Eeden persoonlijk
werden aangezuiverd.

[Hs. F] Vergadering van 6 Januari 1903.
Aanwezig: De Koe, Vogel, Koorn, Keulen, Aaltje, Marie de Haer, Jo Tr., Aafjes, Van
Eeden, Tromp.
1. Verslagen. De Haer zal de volgende week verslag uitbrengen, De Haan is
afwezig, De Koe zal eveneens later verslag uitbrengen, ook Koorn, die eerst nog
eens wil onderzoeken of de veehouderij rendeert of niet.
2. Brood leveren voor Amsterdam. Tromp vraagt hoe 't nu hiermee staat. De
winkel heeft voorgesteld het wittebrood uit Amsterdam te betrekken en ons op 17
½% korting te brengen wanneer de omzet ƒ 85 bedraagt. Wij hebben dit aangenomen.
Nu echter leveren de bakkers toch het wittebrood, maar versch, waardoor zij in
nachtarbeid vervallen. Doen wij hierdoor niet eene te groote concessie aan de
verbruikers, waarmee wij zelf zeer weinig materieel voordeel behalen, de winst op
het wittebrood is toch gering. Besteedden de bakkers daarentegen allen tijd aan de
bruinbroodbakkerij, dan zou z.i. door gunstige bepalingen voor de arbeiders te
maken, waarmee een groot debiet kan worden verwacht, meer worden verdiend en
de nachtrust van de bakkers onaangetast blijven.
Men is het hiermede over 't algemeen niet eens: de bakkerij moet groot worden,
dus voornamelijk bestaan op den duur van het brood, wat het meest wordt gevraagd:
het wittebrood. We moeten ons niet reeds nu als specialiteit in een artikeltje gaan
vestigen.
3. Concurrentie met Blaricum. De Blaricumsche bakker heeft geklaagd, dat er
begin van concurrentie is ontstaan, wat hem onaangenaam zou zijn: wij hebben de
prijs der sportbeschuiten op 2 cent gebracht zonder zijne goedkeuring, ook leveren
wij brood in Hilversum en Utrecht tegen de afspraak. Hiertegen wordt opgemerkt,
o

wat den bakker geschreven zal worden: 1 dat de sportbeschuiten van beide kolonies
nu even duur zijn en wij onze
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o

prijs niet ter zijner wille onnoodig te hoog willen houden, 2 dat wij - volgens onzen
o

afspraak - alleen in Hilversum leveren indien het brood gehaald wordt, 3 dat wij in
Utrecht zijne rechten erkennen, daar hij hiermee 't eerste is voor den dag gekomen,
maar op voorstel, van ons hiermee nog heeft gewacht. Indien Enzlin het wenscht
willen wij hem daar voorloopig nog wel de leverantie gunnen, echter behoort in zoo'n
groote plaats op den duur voor beide een debiet te zijn.
4. De Koe vraagt of een paar boeken voor tuin- en ooftbouw voor rekening der
kas kunnen worden aangeschaft. Goedgevonden.
5. Communistisch Verband. Tromp meent dat het thans ingestelde communistische
verband niet met de wenschen van allen overeenkomt. Er zijn moeielijkheden
gerezen over de kwaliteit der uitgegeven waren, waaraan moeielijk anders is
tegemoet te komen dan dat ieder ze zelf bestelt. Er wordt overeengekomen, dat het
elkeen vrij zal staan òf op de thans gebruikelijke manier zijne waren naar behoeften
te blijven betrekken of eene vaste som per week uitgekeerd te krijgen en dan zelf
daarvan te koopen wat hem goeddunkt. Wie dat wenscht, moet dan zelf maar een
voorstel doen over die wekelijksche som, wat hem billijk voorkomt.*
* In de marge voor punt 5 een accolade, waarbij een toevoeging van later datum:
‘Zie volgende vergadering.’ Bedoeld wordt punt 1 van het verslag van 15-1-1903.
korting: Die korting zou dan de bruinbroodlevering betreffen. Walden gaf
aanvankelijk meer korting op het geleverde brood (20%), maar als compensatie
voor de verminderde levering, was Amsterdam van plan deze terug te brengen op
17½%. De Pionier berichtte in maart 1903 dat de korting was teruggelopen tot 15%,
zodat de bakkerij er toen ook aan verdienen kon.
Men is het hiermede over 't algemeen niet eens: Tromp was voorstander van
de specifieke bruinbroodbakkerij - zonder nachtarbeid -, maar hij kreeg weinig
bijstand. In zijn lezing ‘Van Eeden en Walden’ (1936) stelde hij echter de bakkers
voor als de enigen die aangedrongen hadden op nachtwerk, ‘tegen den zin der
andere deelgenooten op Walden’. En hij voegde eraan toe: ‘Dit is mij altijd bijgebleven
als een voorbeeld van de betrekkelijke waarde van staatsbemoeiing met den arbeid.
Het is niet anders dan en pis-aller, die niet de geordendheid doch de òngeordendheid
der maatschappij demonstreert. In een goed geordende maatschappij zal het
bedrijfsleven zelf zijn eigen arbeidswetten opstellen, rekening houdend met de
eischen van het bedrijf en natuurlijk die ook met de
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wenschen van de werkers in het bedrijf. Hebben de laatsten het gevoel in eigen
bedrijf te werken, dan zullen ten deze geen moeilijkheden ontstaan.’
Concurrentie met Blaricum: In De Pionier van 21 maart publiceerde Van Eeden
een artikel over deze problematiek, ‘Concurrentie of wedijver’, waarin hij naast alle
nadelen van concurrentie, ook één voordeel noemt: het aanleiding geven tot
inspanning. Slechts een uitzondering werkt goed zònder tucht of dwang. Noodzaak
en een goede leiding van uitstekende voormannen brachten z.i. de overigen pas
tot behoorlijke prestaties.
Van Eeden was voorts van mening, dat twee bedrijfsgroepen binnen de vereniging
G.G.B., die kameraadschappelijk wilden samenwerken, óók mochten wedijveren.
Die wedijver kon niettemin met kameraadschap, eerlijkheid en onderling overleg
gepaard gaan!
Hij kwam nogmaals op deze kwestie terug in het volgende nummer van De Pionier.
In ‘Concurrentie of wedijver. Onze bakkerijen’ ontkende hij ten stelligste dat er een
meedogenloze concurrentiestrijd tussen Blaricum en Walden gevoerd werd. Van
het begin af aan was onderling overleg gepleegd, o.a. met betrekking tot het
afzetgebied, zodat men elkaar nauwelijks schade kon berokkenen.
Behoorde er tussen de kolonies onderling geen sprake te zijn van concurrentie,
in de slechte zin van het woord, tussen hen en de omringende maatschappij mocht,
nee moest deze wel plaatsvinden, wilden zij zich kunnen handhaven. De kolonie
moest een hogere produktiviteit dan de bedrijven (industrie) in haar omgeving
ontwikkelen. De erkenning van dit streven als eerste levenseis (zoals door Van
Eeden gepropageerd in Gemeenschappelijk grondbezit (1903)) zou de
G.G.B.-beweging voorgoed in kapitalistisch vaarwater gebracht hebben, aldus Saks
in ‘De pionieren van Bussum’.
De Blaricumse bakker: Enzlin.
de prijs der sportbeschuiten: Walden vroeg aanvankelijk 2 cent (januari 1902),
daarna 2½ cent (advertentie in De Pionier in juli) per beschuit. Uit een advertentie,
geplaatst achterop het begin 1902 uitgekomen manifest van de vereniging G.G.B.
(Binnenlandsche kolonisatie) blijkt dat beide kolonies toen dezelfde prijs voor de
(grote) sportbeschuiten berekenden, nl. 2 cent. Vervolgens verhoogde alleen Walden
haar prijs, terwijl Blaricum dit naliet en dat is waarschijnlijk de reden waarom zij
tenslotte het tarief weer verlaagde.
zijn goedkeuring: Er was immers sprake van een nauwe samenwerking tussen
beide bakkerijen, waarbij men trachtte elkaar zo weinig mogelijk te ‘beconcurreren’.
de afspraak: Zie 11.IX.1902: met Blaricum was overeengekomen dat Walden
niet meer in Hilversum zou venten.
boeken voor tuin- en ooftbouw: Studieboeken. De Koe en Tromp, belast
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met deze zaken, waren immers van huis uit geen tuinders.
Communistisch Verband: Het distributiesysteem (centrale inkoop der waren en
verdeling naar behoeften) bestond nog steeds. Deze keer had men bezwaren tegen
de centrale inkoop.
Hoewel het merendeel der kolonisten zijn opvoeding in anti-kapitalistische sfeer
voltooid achtte en zich rijp voelde voor een communiistische kolonie, bleken al gauw
problemen te rijzen. Van Eeden vond dat men overhaast te werk was gegaan en
stelde zichzelf, W. Bauer en Truida Everts nadrukkelijk buiten dit verband, als mensen
die hun bestaan vonden in de kapitalistische wereld (artikelen in De Pionier, 19 en
27 september 1902). Onder de kolonisten was Tromp degene die zijn twijfels had
(artikel in De Pionier, 20 december 1902).

[Hs. F] Vergadering van 15 Januari 1903.
Aanwezig: De Haan, Vogel, Keulen, De Haer, Aafjes, Koorn, De Koe, Tromp.
1. Communistisch Verband. Het verslag van het besprokene over dit punt gaf tot
opmerkingen aanleiding. De Koe en Vogel meenden dat de kwestie door Tromp
niet zoo algemeen werd gesteld, zij hadden er in alle geval niet die strekking aan
gegeven. Verder deelt De Haer mede dat zijne vrouw toch liever de bestaande
toestand wilde handhaven, zoodat men besloot deze zaak voorshands te laten
rusten.
2. Verslag Hoenderpark over 1902.
De zuivere inkomsten bedroegen ƒ 991.76, de zuivere uitgaven ƒ 716.95, blijft
winst ƒ274.81; het totaal werkuren 564, dus ongeveer ƒ 0.50 per uur hieraan verdiend.
3. Verslag Warmoezierderij December 1902.
Dit wordt na lezing door De Koe goedgekeurd.
Aanwezig: Op deze vergadering was Van Eeden afwezig. Hij maakte van 8 tot 21
januari een propagandareis voor G.G.B. door Friesland. Als gevolg hiervan kocht
G.G.B. te Beets (Fr.) 8 ha. veenderij, hiertoe in staat gesteld door een anonieme
weldoener (de bankier J.H. Kann, die ook Walden steunde), die ƒ 5000, - schonk,
met de bedoeling hier drie gezinnen aan het werk te helpen. De kolonie werd ‘Frij
Fryslân’ genoemd; zij mislukte weldra.
Verslag Hoenderpark over 1902: Jammer genoeg zijn deze verslagen en

Frederik van Eeden e. a., Walden in droom en daad

199
ook het grootboek niet bewaard gebleven. Wel is in De Pionier van 28 februari een
overzicht van de financiële situatie in de periode 11 januari- 31 januari 1903 te
vinden. Dit geeft voor het hoenderpark een nadelig saldo van ƒ 36,35 aan. De
rentabiliteit was niet voldoende. In 1903 hield men dan ook alleen kippen voor eigen
gebruik.
Verslag Warmoezierderij December 1902: Ook dit verslag is spoorloos
verdwenen. In het bovenvermelde overzicht van januari 1903 staat bij deze bedrijfstak
5

een nadelig saldo van ƒ 315,25 aangegeven, hetgeen echter verband hield met de
aankoop van een grote hoeveelheid mest.

[Hs. F] Vergadering van 23 Januari 1903.
Aanwezig: Vogel, Mina, De Haan, Koorn, Aafjes, Tromp.
1. Bakkerij: De bakkers deelen mee, dat de winkelcommissie gaarne het brood's
morgens vroeg te Amsterdam zouden willen ontvangen met den trein van 8.55 uit
Bussum. De bakkers zullen aanbieden het brood 's morgens met den eersten trein
naar A'dam te zenden, maar het dan den vorigen avond te bakken. Aafjes blijft
volgens zijn wensch voorloopig in de bakkerij, tot dat een nieuwe bakker komt
opdagen. Aafjes wil dan liever in den tuin, maar wil per sé niet venten.
2. Vogel meent dat het venten met de groentekar ook verdeeld moet worden. Dit
werkje is te onaangenaam, om dat op één steeds te laten rusten. Men is dan ook
feitelijk zeer onproductief. Indien echter het venten over al de groentenlui verdeeld
wordt, is het licht te dragen. Hij biedt zich aan, om zijn deel op zich te nemen. Tromp
aanvaardt dit gaarne.
3. Het blijkt noodig, dat meerdere hulp in den tuin komt. Met Willem zal worden
overeengekomen, dat hij hier op vast werk kan rekenen tegen nader overeen te
komen condities (tot 1 April ƒ8 per week, later ƒ 1.50 per dag). In De Pionier zal
behalve om een bakker ook nog om een tuinder worden gevraagd, die kan nevens
Willem nog wel blijven.
4. Ook zal eene vrouw nog geplaatst kunnen worden vooral met het oog op
Gonda's terugkomst. Ook in De Pionier.
5. Verkoop van eenige artikelen: wol aan een Jood, eveneens twee oude kachels
(uit het hok en uit de smederij), verder het bad met den geyser. In de plaats daarvan
stelt Tromp voor een groote teil
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met een zitbad op de badkamer te nemen, zoodat ieder den gelegenheid vindt om
zich met warm water en zeep te wasschen.
6. Inventaris. Tromp deelt mede, dat het totaal der inventaris aanwijst ƒ26.000
zonder grond en schuttingen en vruchtboomen. Deze werden op 1 Jan. 1901 samen
geschat op ƒ 3108.50 de grond, en ƒ 1138.50 de vruchtboomen. Schat men nu de
schuttingen op ƒ 125 en de vermeerdering der waarde van grond en vruchtboomen
op ƒ 128, dan wordt het totaal actief kapitaal ƒ 30.500. Het totaal actief kapitaal was
op 1 Jan. 1901 ƒ 21238.38.
Aanwezig: Ook op deze vergadering was Van Eeden niet aanwezig. Wellicht was
zijn voortdurende occupatie met de vereniging G.G.B. hiervan de oorzaak. In de
winter van 1902-'03 hield hij veertig toespraken! Op 25 januari schreef hij hierover
in zijn Dagboek: ‘Het gaat goed, alleen overstelpt met brieven. De G.G.B. beweging
vereischt nu al mijn kracht, maar het bezwaart mij niet en overspant mij niet. Ik kan
het aan, met alle bezwaren.’
Aafjes: In oktober 1902 was besloten dat Aafjes in de tuin zou gaan werken. Hij
heeft de daad bij het woord gevoegd, want op 4 november van dat jaar leidde hij
de bakkerij al niet meer. Inmiddels was hij echter teruggekomen als invaller, vanwege
het vertrek van Heller.
Tromp: Tromp zorgde immers behalve voor de administratie ook voor de tuinbouw,
waarvan hij voornamelijk de verkoop der produkten op zich nam.
Willem: Willem van Riet. Hij was ex-kolonist (zie 14.XII.1898); in de zomer van
1902 vertrokken. Waarschijnlijk woonde hij sindsdien in de buurt van de kolonie (in
Bussum?), zodat hij gemakkelijk in (vaste) loondienst aangenomen kon worden.
Gonda's terugkomst: De Koe's vrouw was blijkbaar nog niet in staat geheel zelf
voor de huishouding te zorgen.
Inventaris: In De Pionier van 31 januari toonde Van Eeden zich tevreden over
de financiële toestand op Walden, immers het eindbedrag van de inventaris was ƒ
9000,- hoger dan twee jaar daarvoor. Zo bleek maar weer, aldus de schrijver, dat
een zaak er inwendig heel anders kan uitzien, dan zij aan de buitenwereld voorkomt.
actief kapitaal: Activa zijn de gezamenlijke baten van een boedel (roerende en
onroerende goederen, geldswaardige papieren, contanten en uitstaande posten).
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[Hs. F] Vergadering van 5 Februari 1903.
Aanwezig: Aafjes, De Haan, Vogel, Keulen, Mina, Jo Tr., Marie de H., Koorn, Van
Eeden, De Koe, Tromp, De Haer.
1. Brief van Hendrik Bakker te A'dam, schoenlapper. Wenscht lapwerk en ruw
werk te doen. Geantwoord zal worden, dat we geen ruimte hebben, om een nieuw
bedrijf op te nemen, dat niet gebleken heeft, rendeerend te zijn.
2. Verslagen Veeteelt en Bakkerij: De varkens blijken niet rendeerend te zijn, de
bakkerij geeft een overschot van ƒ 10 per dag.
3. Arie Rezelman's tijd van 3 weken is om. De Koe zal hem zeggen, dat hij
voorloopig - met 1 week opzeggen - kan blijven tegen kost en ƒ 1 per week.
4. Over Hoekstra zal a.s. Zondag worden beslist, men vindt het wonen met
kinderen op het groote huis wel een bezwaar; echter is het zeer wenschelijk dat
een bekwaam kweeker komt. Ook Hoekstra wil liever appart wonen.
5. De hit is niet voor de taak van thans berekend; aan Hessing zal worden
opgedragen, een nieuwe te koopen, b.v. op de paardemarkt te Goor.
N.B. Zondag werd besloten Hoekstra uit te noodigen, hier op dezelfde condities als
de andere aspiranten te komen. Hij kan dan De Koe's huis betrekken, als dat leeg
komt. Hoekstra ging hiermede accoord.*
* De notitie geplaatst achter N.B. is onmiskenbaar van later datum (op of na zondag).
Zij is in het manuscript met punt 4 verbonden d.m.v. een streep in de marge.
Verslagen veeteelt en Bakkerij: Over 1902 zijn geen verslagen bewaard gebleven.
Begin 1903 waren beide bedrijfstakken niet onvoordelig (blijkens het verslag in De
5

Pionier) Beide leverden een batig saldo van respectievelijk ƒ 164,92 en ƒ 105,35
op. Wat de veeteelt betreft bleven de koeien behouden, voor melk voor de bakkerij
en voor eigen gebruik. Walden had echter door uitbreiding van de tuin haast geen
weiland meer. Na 1903 kreeg de bakkerij melk van de kolonie in de
Horstermeerpolder. Arie Rezelman: Dit was zijn tweede poging om in de kolonie
te komen (zie 29.X.1902). Hij bleef nog enige tijd als ‘gast’ (zie bevolkingslijst, mei
1903). Uit het feit dat hij zo'n geringe uitkering ontving, zou men kunnen opmaken,
dat hij niet veel werk verzette. Blijkbaar was er op dat moment
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wèl plaats voor de zwakken en invaliden, die men in de begintijd - uit zuiver
praktische overwegingen - uit de kolonie geweerd had.
Hoekstra: Lucas Hoekstra (geb. 1863). Boomkweker; gescheiden, twee kinderen.
Kennelijk was hij degene die gereageerd had op de advertentie in De Pionier,
waarin o.a. tuinlieden gevraagd werden. De Koe trachtte Hoekstra het komen
onmogelijk te maken, maar Van Eeden nam hem toch aan, omdat hij veel van deze
man verwachtte. Later bleek dat hij zich danig in hem vergist had: in augustus 1903
deed zich een ‘geschiedenis’ voor (waarschijnlijk een affaire met een jong meisje),
waarna Hoekstra gemaand werd de kolonie te verlaten. Terugkijkend op deze
kwestie, schreef Van Eeden op 12 oktober in zijn Dagboek: ‘Curieus zooals ik mij
nog dit jaar vergiste. Ik vond van der Bunt en Hoekstra goede medewerkers [...].
Nu waren deze vergissingen niet zóó dat ze mij verkeerd deden handelen. Dat
Hoekstra ondanks het verzet van de Koe hier kwam is goed geweest. Omtrent
hemzelf blijf ik dezelfde meening houden. Geen schurk, maar een grof, hartstochtelijk,
onbeheerscht man.’ Op dat moment was Hoekstra echter nog steeds op Walden,
maar korte tijd later zou hij via een proces de deur uitgewerkt worden.
bekwaam kweeker: In beginsel was ieder, volgens Van Eeden, geschikt voor
een collektief-coöperatief bedrijf. ‘Bij ieder onbedorven mensch wordt het
[socialistisch gevoel - J.D.L] van zelve wakker in de goede omgeving. Het is volkomen
onnoodig bij 't stichten eener vestiging te zoeken naar personen met bepaalde
politieke of sociale overtuigingen. Integendeel, die brengen door hun vooropgezette
ideeën, hun in de stad gekweekte halve kennis of demoralisatie, dikwijls de meeste
onrust’ (‘Binnenlandsche kolonisatie’, 1901). De enige eis die hij stelde was bekwaam
vakmanschap, gecombineerd met begrip van stipheid en orde. Hij dreef echter te
ver door in dezen, hij dacht teveel aan het economisch welzijn en vergat dat enige
geestverwantschap toch wel gewenst was.
Hessing: Jakob Hessing (1874-1944). Architect, wijsgeer en plantkundige.
Voormalig leider van de kolonie te Lunteren (zie 22.IX.1902). Hij besloot in augustus
1902 zich terug te trekken en vestigde zich nog aan het eind van dat jaar zelfstandig
in de Horstermeer, naast Nieuw Harmonie, waardoor hij in staat zou zijn met deze
kolonie en met Walden op tuinbouwgebied samen te werken. In 1911 vertrok hij
naar North-Carolina om daar een ‘farm’ te stichten.
de Koe's huis: Dit huis schonk De Koe, dadelijk bij zijn komst (januari 1902), aan
Walden. Omdat hij echter spoedig het plan opvatte in de loop van datzelfde jaar
weer te vertrekken, nam Tromp het bij zijn intrede in de kolonie (voorjaar 1902) van
hem over. Hij heeft er niettemin nooit in gewoond, want De Koe besloot pas in
februari 1903 Walden te verlaten, omdat hij zich toen niet verenigen kon met de
keuze van Hoekstra als kolonist.
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Op 3 februari noteerde Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Op Walden ook evenementen.
De Koe wil vertrekken en ik meen dat het goed is. Ik meen goed gedaan te hebben.’
En op de 13de voegde hij eraan toe: ‘De besten zijn hem nog zeer genegen en hij
doet toch veel kwaad hier.’

[Hs. F] Vergadering van 12 Februari 1903.
Aanwezig: Van Eeden, Vogel, Keulen, De Haer, Mina B., De Haan, Koorn, Aafjes,
Tromp.
1. De bakkers hebben hulp noodig. Er is aanvraag van twee bakkers, één uit
Drachten, ongehuwd en één uit Holwerd, gehuwd met kinderen. De bakker De H.
zal dus eerst aan den ongehuwden schrijven, om eens over te komen.* Heller had
gezegd, ook wel weer te willen terugkomen. Niet geschikt. Ook zal De Haer naar
A'dam gaan om met het winkelbestuur der coöperatie te overleggen omtrent de
vaste levering van brood, dat niet een nieuwe bakkersgroep in Amsterdam ons de
klanten daar afneemt.**
2. Venten met de groentenkar. Er is haast geen waar meer. Hoekstra zal iemand
opzoeken, die voor ons producten geregeld zal koopen en opzenden.
3. Aankoop van turf. De Haan zal een turfboer naar Koorn opzenden.
4. Timmerschuur. De tuinschuur zal voor den tuinbouw worden disponibel gesteld,
de Roeierij als timmerwinkel worden ingericht.
5. Tenslotte bespreekt Van Eeden de werkzaamheden van Tromp. Hij meent dat
zijn tuinwerk niet veel beduidt en dat Tromp liever alleen voor de administratie wilde
zijn aangewezen, hij kan dan met allerlei voorkomende kleine werkzaamheden zich
toch nuttig maken. Tromp zegt, dat hij inderdaad in het werk, dat hij hier te doen
heeft niet voldoende bevrediging vindt. Dit komt z.i. echter doordat hij vóór dat hij
hier kwam niet voldoende zich in 't tuinvak heeft bekwaamd. Vooral nu de
administratie veel tijd in beslag neemt en daarbij nog het venten, blijft er te weinig
tijd over om het vak nog zelfs bij benadering te leeren. De anderen hebben het te
druk, om hem als leerling te beschouwen en zoo moet hij zich van zelf met allerlei
werkjes bezig houden, die geen bekwaamheid vorderen, maar waardoor hij ook
niets leert van de wezenlijke productie.
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* Voor de derde zin van punt 1 in de marge een toevoeging van later datum: ‘Zal
a.s. Zondag komen.’
** Idem voor de laatste zin van punt 1: ‘Coöperatie zal dat niet doen.’
De bakker De H.: De Haer.
eerst aan den ongehuwden schrijven: I.v.m. het gebrek aan aparte woonhuisjes
en de afkeer van het toelaten van gehuwden in het grote huis, werd in eerste instantie
ingegaan op de sollicitatie van de ongehuwde bakker.
Heller: Hij werd waarschijnlijk afgewezen n.a.v. zijn ongemotiveerdheid in het
recente verleden.
dat niet een nieuwe bakkersgroep in Amsterdam ons daar te klanten afneemt:
De oprichting van een dergelijke groep hing wel in de lucht. De voorlopige
administrateur van deze nieuwe bakkers-associatie, H. Heller, meldde in De Pionier
van 7 maart het feit van de stichting. Walden dreigde van de Amsterdamse markt
te worden verdrongen.
Aankoop van turf: Turfstrooisel werd gebruikt voor het verbeteren van de grond.
de Roeierij: Botenhuis? De kolonie was immers gelegen langs het Luije Gat, het
beekje waarvan de naam tot velerlei toespelingen aanleiding heeft gegeven. In juni
1899 werd in de lage moestuin een zwemhuisje gebouwd.

[Hs. F] Vergadering van 19 Februari 1903.
Aanwezig: Van Eeden, Vogel, De Haan, Mina B., Jo Tr., Marie de H., De Haer,
Aafjes, Koorn, Keulen, Hoekstra en Tromp.
1. Tromp komt terug op het laatste punt van de vorige keer. Hij zou graag
gedurende een geruime tijd eerst nog wat willen leeren, zelfstandig als leerling,
zonder dat direct arbeid ten voordeele van de kolonie van hem wordt verwacht, dus
zou hij dat buiten het kolonie verband willen doen. Hij heeft indertijd eene som
gestort die voor jaren zijne onderhoudskosten kon dekken, alvorens hij wezenlijk
productieve arbeid kon verrichten. Hij verzoekt nu zoowat anderhalf jaar, tot
November 1904, daarvan te mogen leven, wekelijks ƒ9 loon ontvangend en zoolang
in zijn huisje te mogen blijven wonen en zijne waren tegen den zelfden prijs te
betrekken als de andere kolonisten. De administratieve werkzaamheden,
correspondentie etc. wil hij gaarne blijven voeren als vergoeding waarvan hij dan
vrije woning geniet. Ook de vergaderingen mag hij als
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vroeger bijwonen. Dit wordt goedgevonden. Van Eeden zegt, dat hieraan z.i. de
opvatting gegeven moet worden van teruggave van een gedeelte der som, vroeger
gestort door Tromp, bij eventueel vertrek.
2. Brief van De Koe. Hij vraagt uit 't communistisch verband te mogen treden
tegen een som van ƒ 12 per week. Hoekstra en Van Eeden opperen hiertegen
bezwaar. Zij vinden De Koe's aanwezigheid op het werk bepaald bezwarend.
Hoekstra zegt zelfs - als De Koe nu niet direct zich uit 't werk terug trekt - dat hij
zoolang weg zal gaan totdat De Koe is vertrokken.
Men zal daarom De Koe voorstellen liever zijne onderhoudskosten tot zijn vertrek
als voorschot te beschouwen, om terug te geven als hij in betere finantieele
omstandigheden is - en dan nu zich uit den arbeid terug te trekken.
3. Tromp zegt, dat de kosten van een man op 't groote huis thans zoowat ƒ 2.80
per week bedragen zonder toelage, belasting etc. inbegrepen. Verdient men nu ƒ
0.80 per dag, dus ƒ 4.80 per week, dan schiet er nog ƒ 2 toelage in geld over. Tr.
stelt voor dit aan Arie Rezelman te geven. Goedgevonden.
4. De statuten door Van Eeden opgemaakt zullen circuleeren en de volgende
vergadering worden besproken.
5. Het loon van Hoekstra wordt vastgesteld op ƒ 12 per week. Van hetgeen hij
hier aan kapitaal inbrengt zal een taxatie worden gemaakt om bij eventueel vertrek
voor over te nemen, tenzij H. dit wil meenemen.
Tromp: Hij was geen onbemiddeld man. Behalve het geld dat hij in Walden gestoken
had (ƒ 3500,-; zie 17.III.1902) bezat hij nog een reservekapitaaltje dat ƒ 8500,bedroeg.
Brief van De Koe: De reden van deze brief was in de eerste plaats het conflict
tussen De Koe en Van Eeden over Hoekstra. De Koe vond hem een ploert en ook
de meeste andere kolonisten waren tegen diens komst, maar Van Eeden was zeer
op de hand van Hoekstra omdat hij hem een bekwaam werker achtte. De ruzie
tussen beiden werd grotendeels via ingezonden brieven in kranten uitgevochten.
De Koe schreef een reeks stukjes over Walden in Het Volk, o.a. ‘Het doorgangshuis
in het Gooi’ ( 21 mei 1903), over het z.i. schrikbarend verloop der kolonisten. Van
Eeden repliceerde in Het Volksdagblad met ‘De campagne van Het Volk tegen
Walden’ (10 juni 1903), waarin hij Het Volk een specifiek anti-Walden orgaan noemde
wegens alle laster die er de laatste tijd in verschenen was. De Koe heette hij iemand
die geen kritiek kon verdragen van een
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bekwaam vakman - Hoekstra. Door beledigingen had hij geprobeerd deze te
verjagen, maar Van Eeden had het zijn taak geacht tussenbeiden te komen.
De Koe's vertrek had nog een andere reden: zijn groeiende sympathie voor de
S.D.A.P. Op 13 juni bracht De Pionier het bericht van diens ‘overlopen’ naar deze
partij.
statuten: Deze waren noodzakelijk door de gewijzigde situatie (het ‘communistisch
verband’): zie de arbeidsregeling van De Koe (29.X.1902). Door een conflict op
Walden werden ze niet meer besproken.

[Hs. G] Vergadering van 23 Februarij 1903.
Aanwezig: De Haan, Mina B., De Haer, Aaltje Bakker, Vogel, Aafjes, Koorn en
Hoekstra.
De Haan zal het boekhouden waarnemen. R. van Iedes te Naarden is het
schilderwerk gegund voor ƒ 376, betaling na 1903. Invantaris Hoekstra getaxeerd
door De Haan en Hoekstra op p.m. ƒ 200, wat bij eventueel vertrek verrekend moet
worden.
De Haer deelt mede dat de bakkersgroep A'dam brood zou willen leveren aan
onze afnemers te A'dam; algemeen besloten om voorlopig daar geen gehoor aan
te geven.
Ingekomen brief van Van Eeden, die ƒ 150 beschikbaar steld voor een uitkeering
voor De Koe. De Haan steld voor, De Koe wekelijks 12 gulden uit te keeren. Vóór:
De Haer, Aafjes, Aaltje Bakker, De Haan en Hoekstra. Tegen: Mina, Vogel en Koorn.
Ingekomen een brief van Tromp waarin hij meld dat met 1 Maart a.s. zijn zamen
werking met Walden ophoud, tegen terug gaven van ƒ 700, een gedeelte van de
door zijn gestorte som, te betalen in wekelijks een bedrag van ƒ 9. Goedgevonden
met algemeene stemmen.
De Colonisten besloten dat allen die geen Colonist of aspirant Colonist zijn, zich
voortaan niet meer met de Colonie hebben te bemoeien indien hun advies niet
gevraagd wordt.
Aanwezig: Deze vergadering heeft Van Eeden niet bezocht. Hij was op die datum
in Rotterdam om een propagandalezing voor G.G.B. te houden en schreef erover
in zijn Dagboek (25 februari): ‘Ik sprak goed, in Rotterdam. Wat ben ik toch verheugd
zoo te kunnen spreken. De hooge illuzie van mijn kindertijd.’ Zoals reeds vermeld,
was hij in die tijd druk bezig
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voor G.G.B. Bovendien was het ook om andere redenen voor hem een spannende
periode: het was de tijd van de grote spoorwegstakingen. De eerste (januari 1903)
was net voorbij en de tweede ophanden (brak uit op 6 april).
een brief van Tromp: Dat ook deze medewerker Walden verliet, greep Van Eeden
nogal aan. Toch volhardde hij in zijn mening, getuige zijn Dagboek op 25 februari:
‘Heftige beroering op Walden geweest, ik hoop nu wel de laatste groote stoornis.
Ik heb goed volgehouden en de zaak is tot een eind. De Koe en Tromp gaan beiden
weg. Er zijn sterke sympathische en antipathische stroomingen aan 't werk geweest.
Het is steeds of ik tegen demonische invloeden vecht. Dat schijnt hoe langer hoe
duidelijker, al verwerp ik wat bijgeloof schijnen zou.’
Er waren nog wel andere redenen voor het vertrek van Tromp, dan alleen zijn
studie in de tuinbouw, waarvoor op Walden geen tijd of gelegenheid was. Tromps
vrouw moest bevallen, hetgeen in de kolonie veel problemen met zich meebracht.
Voorts had ook hij kritiek op Hoekstra. Tevens blijkt uit een later schrijven aan Van
Eeden (24 juli) dat deze hem ‘principedrijverij en Blaricumse dweepzucht’ had
verweten. Tromp zelf was juist bevreesd voor de invloed van De Boer met zijn zgn.
vrijere, niet dogmatische opvattingen. Bovendien zou Van Eeden hem gewantrouwd
hebben door ‘kwade inblazingen’ van De Boer en Truida Everts, i.v.m. het wegwerken
van een tekort in de boekhouding. Net als De Koe zocht hij tenslotte aansluiting bij
de algemene arbeidersbeweging (m.n. de S.D.A.P.).
allen die geen Colonist of aspirant Colonist zijn: Deze opmerking was niet
alleen gericht tegen de zojuist uitgetreden Tromp maar ook tegen Van Eeden, die
immers duidelijk had laten blijken niet tot het ‘communistisch verband’ te behoren
(zie 6.I.1903) en zichzelf door de kwestie Hoekstra nog meer gehaat had gemaakt.

[Hs. G] Vergadering 26 Februarij 1903.
Aanwezig: De Haan, De Haer, Mina B., Vogel, Keulen, Koorn, Van Eeden en
Hoekstra.
1. Van Eeden heeft een brief van Tromp ontvangen waarin Tromp mededeeld
dat de toegang tot de vergadering aan Van Eeden is ontzegd. Vraagd Van Eeden
of dat is besloten. De Haer zecht dat dat de bedoeling niet is geweest, De Haan
schippert en schaaft de scherpe kanten er af en Hoekstra komt tegen dergelijke
uitdrukking op. Mina, Vogel en Koorn vinden dat zij buiten Van
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Eeden beter de zaken kunnen inzien.
2. De Haer spreekt om hulp in de bakkerij. Besloten wordt een atv[ertentie] te
plaatsen in de bakkersbode.
3. Besloten Anema te schrijven of hij niet eens over wil komen om eens wat met
ons zamen te werken.
dat de toegang tot de vergadering aan Van Eeden is ontzegd: De diepere oorzaak
van deze onvrede ligt ongetwijfeld in de dubbelzinnige positie die Van Eeden op
Walden innam. Enerzijds was hij medewerker in een kolonie waarin de grond
gemeenschappelijk goed diende te zijn, anderzijds de (informele) leider, de grond
behoorde nog steeds aan hem en hij zorgde ook voor de financiën. Dit en zijn steeds
groter wordend geloof in de waarde van autoritaire leiding aan arbeiders die nog
moesten leren wat democratie was, deden hem meer dan eens eigenmachtig
ingrijpen in de gang van zaken. Daarbij komt nog dat hij in feite geen krachtig leider
was, maar meer een idealiserend theoreticus. Hij besteedde ook veel tijd aan zijn
schrijfwerk en wilde bovendien zijn dokterspraktijk (psychotherapie) niet opgeven.
Op de uitsluitings-affaire is Van Eeden later (in De Pionier van 22 augustus 1903)
nog eens teruggekomen. In zijn artikel ‘Een en ander uit onze beweging’ beschreef
hij het veelvuldig voorkomen van ‘baasjes’ in onrustige groepen, zoals de
tuindersgroep op Walden. Zij waren vaak de minst vakbekwamen, maar hadden de
meeste praats; terwijl zij zelf weinig uitvoerden, waagden ze het evenwel hun
collega's te brutaliseren of zelfs geheel de laan uit te werken. (Het is duidelijk dat
hier o.a. De Koe wordt bedoeld.) In verband hiermee kwam hij tot de volgende
conclusie: ‘Er werd op Walden beweerd, dat inmenging van niet-medewerkers
ongewenscht was. Dit is inderdaad de domheid ten top. Ja, de leiding van het bedrijf
mag niet worden gestoord door ondeskundigen of buitenstaanders. Maar het ‘baasje
spelen’ wordt alleen voorkomen als er voortdurend toezicht en contróle is van een
of meer vertrouwenspersonen, die onpartijdig het belang van de coöperatie
behartigen. Dan alleen is er kans, dat de in een hoek gedrongen leden er niet
onrechtvaardig worden uitgezet, en dat het baasje geen partij om zich heen vormt
van vriendjes, die geheel zijn zin doen. Dan ook alleen kan er gezorgd worden voor
een betrouwbare boekhouding en een eerlijke administratie.’
Anema:?
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[Hs. G] Vergadering 5 Maart 1903.
Aanwezig: De Haan, Mina B., Vogel, Koorn, De Haer, Aafjes, Keulen en Hoekstra.
De Haer heeft een briefkaart ontvangen van 't Bestuir G.G.B. Amsterdam om
erover te spreken om een gedeelte van het brood, op Walden gebakken, te laten
bakken door de in wording zijnde bakkersgroep te A'dam. Daar dit voor onze bakkerij
nadeelig zou wezen, besloten dat De Haer en Van Eeden naar A'dam zal gaan om
zoo mogelijk dit te voorkomen.
Brief bakkerij Blaricum met verzoek om geen sport beschuit meer aan A'dam te
leveren. Besloten om met de Blaricum's te vergaderen om de zaak nader te
bespreken.
Aanvragen van verschillende persoonen om als Colonist opgenomen te worden.
Allen afgewezen, daar zij in geen vak bekwaam zijn dat op Walden wordt uitgeoefend.
Brief van B.v.N.O. afd. A'dam om de bakkerij Walden op de * witte lijst [te] plaatsen.
Brief van Koppeschaar te Leiden aan De Haan om te Boskoop te maken Serre's.
Besloten, daar De Haan niet naar Boskoop kan gaan, zal De Haan hem schrijven
omdat hij wel bestek en tekening kan maken. De Haan heeft Schuiring de rekening
gezonden.
Over de hier eenige dagen als gast aanwezige Van de Bunt uit Haarlem wordt
met algemene stemmen besloten als niet geschikt voor Colonist.
Algemeene klachten over het veele reparatie timmerwerk. De Haan zegt, hij heeft
het met de kippen zoo volhandig, dat als hij daar eerst een jongen voor heeft, dan
kan hij zich beter tot het timmerwerk bepalen.
Verslag van De Haer van de Bakkerij.
* Boven ‘de’ is in het manuscript ‘hun’ geplaatst; als zgn. open variant?
Aanwezig: Van Eeden was niet aanwezig op deze vergadering. Hij was als voorzitter
van G.G.B. betrokken geraakt bij de voorbereiding van de tweede spoorwegstaking
en hield redevoeringen in het gehele land. Zo noteerde hij op 3 maart in zijn Dagboek:
‘Vervuld van de gewichtige beroeringen in het land. Ik heb mij als spreker beschikbaar
gesteld. Zondag sprak ik in Beverwijk voor 3 à 400 menschen.’
de in wording zijnde bakkersgroep te A'dam: Het leek erop dat de belofte dat
een nieuwe bakkersgroep te Amsterdam géén klanten van Walden
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zou afnemen, niet werd nagekomen.
De hier besproken briefkaart is niet bewaard gebleven, maar wel een brief die
Rijswijk korte tijd daarna aan Van Eeden gestuurd moet hebben en waarin hij zijn
aanstaande overkomst met Heller en Jacobs (beiden lid van de bakkersgroep)
aankondigde. Hij uitte tevens de wens dat Van Eeden het debat zou leiden, omdat
hij De Haer daartoe ongeschikt achtte. Uit zijn woorden blijkt dat De Boer bij
voorgaande besprekingen over het brooddebiet in Amsterdam gezegd moet hebben,
dat Walden in èlk geval afzet in de hoofdstad zou zoeken, met of zonder hulp van
de Amsterdamse afdeling. Daarom ook stelde Rijswijk Van Eeden gerust met de
mededeling, dat zonder goedkeuring van Walden natuurlijk nooit een wijziging in
de bestaande situatie kon worden aangebracht. Maar hij raadde hem wel aan in
geen geval te laten doorschemeren, dat nu ook de moestuin financieel op de bakkerij
dreef.
Er werd tenslotte een regeling in deze zaak getroffen: tot een zeker maximum
werd de broodvoorziening blijvend aan Walden gegund, de rest zou echter de
hoofdstedelijke groep verzorgen.
brief bakkerij Blaricum met verzoek om geen sportbeschuit meer aan A'dam
te leveren: Afgesproken was dat Walden brood zou leveren aan Amsterdam en
Blaricum sportbeschuit.
B.v.N.O.: Bond voor Nederlandsche Onderwijzers? Voor deze bond hield Van
Eeden op 9 december 1898 een lezing (‘Recht of macht’) te Amsterdam.
witte lijst: Een lijst van instellingen (bijv. produktie- en verbruikscoöperaties) die
de sympathie van de bond hadden en die zij daarom bijhaar leden aanbeval?
Er bestond destijds een Verbruikersbond, die t.b.v. de consumenten een lijst had
samengesteld van fabrieken en werkplaatsen waar voldaan werd aan de gestelde
eisen omtrent loon, arbeidsduur etc.
Koppeschaar: Frits Koppeschaar, bloemist, ex-kolonist (zie 10.III.1900).
Serre's: Druivenkassen. De serre verschilt van de gewone kas door de schuine
stand van de staande wand.
De Haan: Hij specialiseerde zich in deze zaken. In een advertentie in De Pionier
van 28 februari bood hij aan voor G.G.B.-leden of -groepen of andere sympathisanten
begrotingen, bestek en tekening te maken. (Tevens noemde hij zich specialist in
het vervaardigen van alle soorten bakovens). Het is goed mogelijk dat voornoemde
Koppeschaar op deze of een dergelijke advertentie van De Haan gereageerd heeft.
Schuiring:?
Van de Bunt: Waarschijnlijk gaat hier om Johan J. van de Bunt, een theosofisch
anarchist uit Den Haag (niet uit Haarlem!), die al eerder (in februari) een bezoek
aan Walden bracht. Van Eeden achtte hem toen geschikt als medewerker (voor de
tuin). De vergadering besliste echter
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anders en Van Eeden zelf zou niet lang daarna ook zijn mening herroepen. Na zijn
verblijf op Walden is Van de Bunt naar de kolonie in Midlaren vertrokken, waar hij
op 5 augustus is gearriveerd. Hij bleef er tot ongeveer juni 1904, toen hij onenigheid
met de leider Kaspers kreeg, die hem verweet geld te ontvreemden. In diezelfde
maand nog schreef Van de Bunt twee brieven over deze kwestie aan Van Eeden,
waarin hij smeekte hem te helpen omdat hij voor de zoveelste keer op straat stond.

[Hs. G] Vergadering 12 Maart 1903.
Aanwezig: De Haan, Vogel, Mina B., Keulen, De Haer, Aaltje B., Koorn, Van Eeden
en Hoekstra.
Ingekomen een brief van Tromp, om in de plaats van de wekelijksche betaling tot
p.m. ƒ 700, bij zijn vertrek een som ineens van ƒ 300 [te ontvangen]. Met algemeene
stemmen goed gevonden. Van Eeden zal het bedrag voorschieten. De Haer zal
naar R'dam gaan om een goede bakkersknecht op te zoeken. Besloten een
abonnement te nemen op De Pionier. Beslo[ten] Pape te schrijven na zondag als
De Haer uit R'dam terug is. De Haan steld voor om een dag vooruit te bepalen
wanneer er eens krans wordt gehouden met bij woonen van geen Colonisten. Wordt
goed gevonden.
Besloten een abonnement te nemen op De Pionier: Walden was nog steeds niet
officiëel aangesloten bij G.G.B. Eind januari was Van Eeden wel hoofdredacteur
geworden van het blad, dat sindsdien wekelijks verscheen. De Pionier was
aanvankelijk door toedoen van Felix Ortt onder christen-anarchistische invloed
gekomen en allesbehalve een strijdblad geworden (zie 22.IX.1902).
Pape: Fr. Pape (geb. 1865). Tuinder; gehuwd, zes kinderen.
W. de Haer: Willem Oswald de Haer (geb. 1876). Bakker; gehuwd, één kind.
Bleef tot januari 1907 op Walden. Broer van Gerrit de Haer, de leider der
bakkersgroep.

[Hs. G] Vergadering 19 Maart 1903.
Aanwezig: Van Eeden, De Haan, Koorn, De Haer, Keulen, Aafjes, Mina B., Aaltje
B., Vogel en Hoekstra.
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Van Eeden stort de ƒ 300 voor Tromp. Van Eeden deelt mede dat, mocht er een
gehuwde tuinder en een Bakker komen, er een nieuw huisje bij gebouwd wordt, dat
niet boven de ƒ 1800 mag komen. De beienteelt wil Van Eeden voor zijn rekening
alle kosten nemen. De honing die de teelt opleverd komt ten bate van Walden, als
die voor de vleschen en de verzending zorgd.

[Hs. G] Vergadering 23 Maart 1903.
Aanwezig: De Haan, De Haer, Mina B., Keulen, Koorn, Van Eeden, Aafjes, Vogel
en Hoekstra.
De Haan wou wel in het huis van Tromp, dat met algemeene stemmen wordt
goed gevonden, als hij maar zorgt dat een ander geen last van de kippen heeft. Met
algemeene stemmen wordt besloten voor het toelaten van W. de Haer, bakker, en
Fr. Pape, tuinder, als aspirant kolonist. Keulen zal de groentewagen rijden en de
overrige tijd in de tuin werken. Mina B. zal de hut in het bosch betrekken. De Haan
zal teekening en begrooting maken van een nieuw woonhuisje (om het onder eigen
beheer met uit besteden van arbeids loon te bouwen).
23 Maart: Op deze datum noteerde Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Gerlof heeft zich
doodgeschoten en Martha was naar Noordwijk. Een donkere vlek op het blije
Noordwijk.’ Hij bedoelde zijn zwager Gerlof van Vloten (1866-1903), oriëntalist en
conservator van Oosterse handschriften te Leiden. Van Eeden wijdde een gedicht
‘In memoriam G.v.V.’ aan hem, dat in de oktoberaflevering van De XXste eeuw
geplaatst werd.

[Hs. G] Vergadering van 3 april 1903.
Aanwezig: Van Eeden, De Haan, G. de Haer, W. de Haer, Keulen, Mina B., Aaltje
B., Pape, Vogel, Koorn, Marie de Haer en Hoekstra.
Van Eeden heeft een brief ontvangen van Engels, Zaandam, die aanbied om
eens over te komen om ons op de verschillende toestanden van het vee op de
hoogte te brengen. Besloten dat wij
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voorloopig geen tijd hebben. Mogten wij hem later noodig hebben, wij gaarne zijn
advies willen inroepen.
Besloten dat een ieder rijder zijn eigen paard, wagen en tuig moet onderhouden
en zorgen dat alles er netjes moet uitzien.
De werktijd voor april word vastgesteld van 's morgens half zes tot 8 uur, van half
negen tot 12 uur, van 1 tot half vijf en van 5 tot 7 uur. Besloten dat ieder zich aan
die tijd moet houden, en die wat voor zich zelf heeft te doen eerst met de anderen
die in het bedreif werken erover moet spreken en overleggen.
Van Eeden heeft een voorschot aan de kas gedaan van ƒ 300. Besloten met 3
stemmen tegen, die van Vogel, Mina B. en Koorn - vóór: W. de Haer, De Haan,
Keulen, Pape, Aaltje, vrouw De Haer en Hoekstra - dat Van Eeden zoo hij wil
geregeld toegang tot de vergadering heeft.
Dieuwertje haar toelage wordt bepaald op ƒ 1,25.
Engels:?
de werktijd voor april: Na het systeem der zelf te bepalen werktijden was men
in 1900 overgegaan op een vastgesteld werkrooster, waaraan ieder zich strikt diende
te houden. Toen begon de werkdag om 6 uur en het jaar daarop om half zes; zomers
kon de werktijd zonodig verlengd worden. In april 1903 werkte men 11 ½ uur per
dag; de bakkers deden er vaak nog een schepje bovenop.
Dieuwertje: Haar achternaam is onbekend. Ze werkte in de huishouding. Op 31
januari was een advertentie voor een vrouwelijke hulp in De Pionier geplaatst. Was
zij ‘het meisje dat komen wou’, waarover Van Eeden op 16 februari in zijn Dagboek
schreef? Opvallend is de kleine toelage die zij ontving!

[Hs. G] Vergadering van 9 April 1903.
Aanwezig: Mina, Koorn, Vogel, De Haan, Pape, Keulen, Aafjes en Hoekstra.
De Haan doet verslag van de kas die schraal is: ƒ 40. De nog te betalen rekeningen
zijn niet weinig. De Haan heeft nog een rekening van Schouten en volgens kasboek
is Schouten betaald tot 1 Januarij 1903. De [Haan] zal het eens onderzoeken.
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Aanwezig: Van Eeden kon deze vergadering niet bijwonen, omdat hij zich in de
periode van 5 tot 14 april volledig inzette voor de tweede spoorwegstaking. Hij was
toen stakingsleider te Amersfoort.
De Haan: De Haan had sinds 1 maart de administratie van de kolonie
overgenomen (van De Koe), maar hij had er weinig verstand van.
Schouten: Wellicht leverancier van brandstoffen.

[Hs. G] Vergadering van 16 April 1903.
Aanwezig: W. de Haer, G. de Haer, De Haan, Pape, Koorn, Vogel, Mina, Keulen,
Aafjes en Hoekstra.
Verzoek van Van 't Veer, onderchef Amersfoort, slagtofver van de algemeene
werkstaking, om op Walden te komen. Met algemeene stemmen afgewezen. Besloten
wordt (op verzoek van G. de Haer) om de huishoudingen in 't vervolg een weekloon
uit te keeren en dat ze dan in 't vervolg van alles wat ze gebruiken de kostende prijs
moeten betalen. G. de Haer en W. de Haer stellen haar weekgeld op ƒ 10. De Haan
zal eens nazien wat zijn huishouding kost. Daar de Kolonie te Blaricum van de
omgeving bemoeilijkt wordt, wordt besloten hun zoo veel mogelijk te helpen. Besloten
dat, mocht de bakkerij een nieuwe oven noodig hebben, de mangelkamer geheel
er voor in gebruik te nemen. Van Eeden moet gevraagd worden om het koopcontrakt,
om na te zien of wij mee moesten betalen aan het herstellen van de brug.
Van 't Veer: Klaas van 't Veer (1868-1921). Aanvankelijk assistent-stationschef in
dienst van de H.IJ.S.M. te Amersfoort; gastheer van Van Eeden tijdens de tweede
spoorwegstaking van april 1903; slachtoffer van de daarop gevolgde uitsluiting.
De hier bedoelde brief (of was het een mondeling verzoek?) is niet bewaard
gebleven, maar wel een andere uit diezelfde maand, waarin Van 't Veer Van Eeden
berichtte dat hij - na zijn ontslag bij de spoorwegen - een agentschap bij de
Levensverzekering Haarlem had gekregen en tevens sigaren verkocht. Omdat dit
niet voldoende was, informeerde hij ook of er voor hem niet wat te verdienen viel
bij de in Amersfoort te vestigen drukkerij Vrede. Hij had grote moeite om aan de
slag te komen, omdat op zijn getuigschrift ‘Deelgenomen aan de spoorwegstaking’
stond. Hoewel Van 't Veer op de vergadering ongeschikt werd verklaard om in
Walden opgenomen te kunnen worden, is men kort nadien toch
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weer op deze zaak teruggekomen.
In mei probeerde Van Eeden het echtpaar Van 't Veer naar Walden te krijgen.
Klaas zou de administratie van De Haan overnemen en zijn vrouw de huishouding
van de vertrekkende Mina Bolland. Van 't Veer schreef Van Eeden dat zijn vrouw
erg opzag tegen haar drukke taak, maar dat hij graag wilde komen, alhoewel hij
enige kritiek op het beleid had m.n. op de organisatie van de tuinbouw. Het echtpaar
schijnt wel korte tijd op Walden vertoefd te hebben (de eerste twee weken van juni),
maar verdween al gauw door oppositie van de overige kolonisten.
In oktober van datzelfde jaar kreeg Van 't Veer een betrekking bij de coöperatieve
winkel (van G.G.B.) te Amersfoort. Later (van 1909-1912) werd hij rentmeester op
Walden, daarna verzekeringsinspecteur en fractievoorzitter van de S.D.A.P. te
Alkmaar.
slachtoffer van de algemene werkstaking: Na de eerste succesvolle staking
moest de tweede spoorwegstaking uitlopen op een algemene staking, maar deze
bleek reeds na enkele dagen een volkomen mislukking. Vele arbeiders werden
ontslagen. Van Eeden berichtte erover in zijn Dagboek (18 april): ‘Het was alles
droevig gister. De nederlaag, de menigte aanvragen om steun, bedreiging tegen
Walden.’
Om de paar duizend brodeloos geworden arbeiders weer aan een bestaan te
helpen, richtte Van Eeden ‘De Eendracht’ op, een verbruikscoöperatie die
ruimschoots werkgelegenheid bood aan de uitgeslotenen en hun bovendien van
levensmiddelen e.d. voorzag, die goedkoop waren.
om de huishoudingen in 't vervolg een weekloon uit te keeren: Door deze
maatregel werd in feite het ‘communistisch verband’ opgeheven. Wel genoten de
kolonisten nog steeds een loon naar behoefte, ongeacht men nu in een rendabel
of onrendabel bedrijf werkte. Zo werden de hoofden van de tuingroep, die verlies
leed, toch altijd goed betaald, hetgeen bij de anderen (vnl. de bakkers) kwaad bloed
zette.
daar de Kolonie te Blaricum van de omgeving bemoeilijkt wordt: Uit sympathie
met de tweede spoorwegstaking werd de Gooise stoomtram, waarmee de Blaricumse
boeren en de Huizer vissers hun goederen vervoerden, door een deel der Blaricumse
kolonisten stilgelegd (zij braken de langs de kolonie liggende rails open). De
dorpelingen, die vanwege hun geloofsovertuiging (resp. katholicisme en orthodox
protestantisme) toch al niet veel met de ‘sandalenlopers’ en ‘rooien’ van de kolonie
der Internationale Broederschap ophadden, werden hierdoor tot uiterste woede
gedreven. Het hoogtepunt kwam op Paasmaandag, toen er 's avonds te Hilversum
een vergadering had plaatsgevonden van de katholieken, waarin krachtig tegen de
stakers en socialisten werd geageerd. In de nacht van 13 op 14 april trok een groep
opgehitste en door drank gesterkte mannen naar de kolonie, trachtte haar in brand
te steken en gooide een aantal ruiten in.
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Het gevolg was een grote onderlinge verdeeldheid der kolonisten: moest men zich
gaan bewapenen of diende het weerloosheidsprincipe gehandhaafd te blijven? De
drukkerij vertrok al gauw naar Amersfoort en ook Ds. Kylstra verliet de kolonie.
Enzlin ging in 1904 weg na ruzie en maakte van de bakkerij een particulier bedrijf.
Alleen de tuindersgroep bleef bestaan, tot 1911.
nieuwe oven: Omdat de bakkerij zo floreerde - de omzet van de Amsterdamse
winkel was in korte tijd zeer vergroot - was een derde oven noodzakelijk. Deze kwam
in 1903-'04: een dubbele heteluchtoven. Er was een lening van ƒ 1200, - voor nodig.
In 1905 werd een elektrische oven geplaatst, geheel gefinancierd door Van Eeden;
de kosten bedroegen een halve ton.
de mangelkamer: De kamer in het grote huis waar de was gemangeld werd.
de brug: Waarschijnlijk een brug over 't Luie Gat, het watertje dat langs het terrein
van Walden liep.

[Hs. G] Vergadering van 30 April 1903.
Aanwezig: G. de Haer, Mina, Pape, W. de Haer, De Haan, Keulen, Vogel, Koorn,
Aafjes, Van Eeden en Hoekstra.
Besloten de gereedschappen uit de smitsche in bruikleen af te staan aan de smits
groep te Utrecht, die de smit [met] St. Nicolaas in ontvangst heeft genomen. De
Haan zijn weekgeld wordt bepaald op ƒ 14, Pape zijn weekgeld op ƒ 15. Dieuwertje
haar proeftijd wordt bepaald op 6 maanden.
de smit: Aangenomen mag worden dat hier Van Riet bedoeld wordt, die in januari
in vaste loondienst werd opgenomen voor de tuin. Hij was ook smid van beroep.
Pape: Voor Pape met zijn grote gezin werd speciaal een huis bijgebouwd (met
vier kamers en een keuken), waarvoor hij geen huur hoefde te betalen.

[Hs. A] Bevolking op 9 Mei 1903.
F. van Eeden
en gezin

4

S. de Haan en 8
gezin
Aaltje en gezin 4

m.
1

v.
1

k.
2

1

1

6

1

3
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Mina Bolland

1

P. Aafjes
T. Everts

1
1

1

Aspiranten
G. de Haer en 3
gezin

1

1

1

W. de Haer en 3
gezin

1

1

1

Koorn

1

1

Keulen

1

1

Vogel

1

1

L. Hoekstra en 3
gezin

1

Pape

8

1

Dieuwertje

1

2
1

6

1

Gasten
Arie Rezelman 1
Christina
Sinnema

1

1

1

----41
P. Aafjes: Opvallend is dat Aafjes niet meegeteld werd. Had hij reeds te kennen
gegeven dat hij spoedig wilde vertrekken?
Christina Sinnema:?

[Hs. G] Vergadering van 9 Mei 1903.
Aanwezig: Van Eeden, G. de Haer, W. de Haer, De Haan, Koorn, Mina B., Aaltje
B., Vogel, Keulen en Hoekstra.
De toestand der kas laat veel te wenschen over. De bakkerij heeft de laatste tijd
groote uitgaven gehad. De tuinbouw brengt nog geen groote sommen op. Besloten:
de ontvangsten en uitgaven wordt in de verschillende bedrijven door de leiders
afzonderlijk beheerd en aan de centrale kas verantwoord en gecontroleerd. Van
Koorn, Vogel, en Keulen haar apsirant tijd is afgeloopen en [zij] wenschen niet als
colonist in aanmerking te komen. Mina Bolland vertrekt ook. Zij was op Walden om
haar overtuigen gekomen en zij gaat om haar overtuigen weer Walden verlaten,
daar de grond nog slecht is en haar inziens de kolonie geen kolonie
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is en daar zij denk dat het nooit zal kunnen bestaan. Ook voor de aflossing in 1905,
waar die vandaan moet komen (Van Eeden zal daar voor zorgen, zegt Van Eeden),
ziet zij liever uit naar wat anders. Koorn leest een briefje van hem voor, wat de reden
is waarom hij vertrekt, dat in hoofdzaak de zelfde zijn als van Mina en dat Van Eeden
als eigenaar te veel invloed heeft. De Haan zecht, dat hij het nog goed vind dat Van
Eeden aan 't nog toe eens tusschen beiden* kan komen, daar hij anders wel eens
vreesde dat er niets van teregt zou komen. Vogel zegt dat het nog een persoonlijke
zaak is, en dat hij dan evengoed voor ieder persoonlijke zaak kan werken, en dat
Van Eeden de menschen krietieseerd en niemand kent**, en dat hij door Van Eedens
schrijven hier teleur is gesteld. Koorn heeft berekend dat het van 't jaar weer niet
kan bestaan. Tijd van vertrek wil Hoekstra aan de vertrekkende zelf overlaten, zoo
het hun het best uitkomt.
De Haer wil nog een bakker hebben. Heller wil wel weer komen. De Haer zal eens
zien wat voor de zaak het best past.
Ontwerp statuten rondgegeven.***
* Open variant ‘in handen’ in het manuscript boven ‘tusschen beiden’ geplaatst. De
zin loopt niet goed. Moet er staan i.p.v. ‘aan 't nog toe’: ‘tot nog toe’ of ‘af en toe’?
Wilde de notulant aanvankelijk schrijven: ‘dat Van Eeden aan 't hoofd staat?’ De
open variant is ook niet volledig, er had moeten staan: ‘het heft in handen kan
nemen’.
** Hierna de oorspronkelijke tekst (Van Eeden zegt, wie kent iemand) doorgehaald,
vermoedelijk door Van Eeden zelf.
*** Deze toevoeging is van Van Eeden (Hs. A).
de tuinbouw: I.t.t. de bakkerij ging de tuinbouw steeds meer achteruit. De
investeringen waren hoog, o.a. voor de mest die nodig was om de schrale zandgrond
enigzins vruchtbaar te maken. Het was bovendien een naar verhouding zeer
arbeidsintensieve afdeling en daarbij kwam nog dat de voormannen van de groep
een belangrijk hoger loon verdienden.
Besloten: de ontvangsten [...]: De bakkerij floreerde en de tuinderij kon
nauwelijks rondkomen. Toch kwamen tot op dat moment winst en verlies in één kas
terecht, waardoor het ene bedrijf in feite het andere subsidieerde, terwijl àlle
kolonisten loon naar behoefte ontvingen. De hierdoor ontstane wrijvingen gaven
aanleiding tot scheiding der boekhoudingen. (Bij de bakkers zou dit al spoedig geleid
hebben tot ongeoorloofde loonsverhogingen).
De centrale kas bleef bestaan, voor het onderhoud van de gebouwen en verdere
gemeenschappelijke onkosten. Alle afdelingen waren verplicht
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hierin hun overwinst te storten.
Koorn, Vogel, [...] Mina Bolland: Dit drietal was zeer gekant tegen Van Eedens
persoonlijke overheersing en had hiertegen reeds enige tijd een gesloten oppositie
gevoerd. Toen Van Eeden toch weer toegelaten werd tot de vergaderingen, besloten
zij de kolonie te verlaten.
de aflossing van 1905: In 1899 had Van Eeden samen met Betsy van Hoogstraten
voor ƒ 30.000 ‘Cruysbergen’ van Bertha Zimmerman gekocht. Zijn helft bestond uit
een renteloze hypotheek tot 1905 (per 1 mei diende deze vervangen te worden door
een rentedragende).
Van Eedens schrijven: Waarschijnlijk doelt Vogel hier op hetgeen Van Eeden
recentelijk in De Pionier geschreven had. Daar pleitte hij in zijn artikel ‘Concurrentie
of wedijver’ (21 maart) voor autoritair geleide kolonies: ‘De geschiedenis van vele
werkende groepen heeft 't geleerd. Waar kunstmatige toelagen het bedrijf steunden,
waar geen strenge tucht heerschte, geen ervaren en voortvarende leiding bestond,
daar kwam verslapping en uiteenvallen.’ Hij maakte voorts een vergelijking tussen
strijdende legers, waardeloos zonder goed veldheer, en vreedzame
legers-van-de-arbeid, met een bedrijfs-overste, ‘die men vertrouwt en eerbiedigt,
omdat hij onmisbaar is voor allen.’
Misschien is ook het artikel ‘Sociaal-democratie en arbeidersbeweging’ (4 april)
bedoeld, waarin Van Eeden een felle uitval deed tegen het ‘heerensocialisme’ van
de S.D.A.P. en het z.i. verwerpelijk parlementarisme.
Heller: Hendrik Heller. Nadat zijn bakkersgroep te Amsterdam uiteengevallen
was, werd hij kennelijk weer geaccepteerd. Eind mei kwam hij terug op Walden.
Ontwerp statuten: Dit zullen dezelfde geweest zijn als die van 19 februari, maar
enigszins gewijzigd omdat het ‘communistische verband’ ondertussen was
opgeheven. Op 20 april was de Vereeniging Walden opgericht, voor 27 jaar en 6
maanden. Het was de bedoeling dat spoedig officiële aansluiting bij G.G.B. zou
plaatsvinden. In de statuten was de acceptatie van G.G.B. als overkoepelend orgaan
reeds merkbaar: bij geschillen benoemde het hoofdbestuur een commissie van drie
personen en ook kon men bij deze instantie beroep aantekenen tegen besluiten
betreffende royement van leden. Tevens zouden alle onroerende goederen van
Walden op naam van de hoofdvereniging gesteld worden en de statuten en
huishoudelijke reglementen dienden aan het hoofdbestuur te worden voorgelegd.
(Zie bijlage III: Statuten van de Vereeniging ‘Walden’, werkende groep der
Vereeniging ‘Gemeenschappelijk Grondbezit’ te Bussum).
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[Hs. G] Vergadering 16 mei 1903.
Aanwezig: Van Eeden, De Haan, W. de Haer, Aafjes, Koorn en Hoekstra.
Van Eeden maakt aanmerking op de notulen der voorrige vergadering, waarin
vergeten was dat de bakker G. de Haer door Van Eeden was voorgesteld om te
blijven als kolonist. De andere colonisten werden niet gevraagd. Hoekstra zecht, hij
had dit niet genoteerd om de eer maar aan de vertrekkenden te laten. De Haan zal
de schilder aan schrijven om het huis af te maken. Van de winkel Bussum wordt
gevraagd het brood in plaats van 12 nu [voor] 15 procent te hebben. De bakkers
denken er over om zelf weer te venten.
de schilder: Werd hier R. van Iedes uit Naarden bedoeld, die in februari 1903 een
opdracht tot schilderen ontving?
in plaats van 12 nu 15 percent: Dit betrof de korting op het brood, dat de
Bussumse coöperatieve winkel van Walden betrok. De afspraak (zie 16. XII-1902)
was, dat deze korting bij verhoogde omzet van de winkel minder zou worden: 10%.
Uit bovenstaand verzoek zou men kunnen concluderen, dat de omzet eerder gedaald
dan gestegen was.

[Hs. G] Vergadering van 19 mei 1903.
Aanwezig: Van Eeden, Pape, De Haan, G. de Haer, W. de Haer en Hoekstra.
De Haer zal Heller schrijven. Een brief van Rijswijk over de Kosten van reclame
te A'dam, om van Walden een gedeelte terug te krijgen. Besloten dat het van Walden
niet af kan. Van Eeden zal voorloopig de controle waarnemen van al de bedrijven.
Haarlem wou ook brood van Walden hebben. De winkel Bussum vragen of hij zonder
het brood kan bestaan. Het loon van Hoekstra wordt bepaald op ƒ 15. Koorn berigt
dat hij zondag van pinksteren zal vertrekken.
Rijswijk: B. Rijswijk, secretaris van het bestuur van de Amsterdamse coöperatieve
winkel, vroeg Walden de kosten van de reclame te delen, omdat deze natuurlijk ook
gevoerd was t.b.v. het brood dat van de kolonie afkomstig was.
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Haarlem: In februari 1902 richtte men te Haarlem een verbruikscooperatie op,
waarvan de gehele winst aan G.G.B. ten goede zou komen; dit i.t.t. het streven van
de Bussumse coöperatie, dat het uitkeren van een deel van de winst aan verbruikers
die geen lid van de vereniging waren, behelsde. In Haarlem startte men niet met
een winkel, maar eenvoudigweg met een depot. Omstreeks dezelfde tijd verzond
Walden ook brood naar afdelingen te Wormerveer, Harlingen en Zaandam.
Hoekstra: Tuinbaas Hoekstra kreeg een veel hoger loon dan zijn medewerkers,
hetgeen niet bevorderlijk was voor de onderlinge verhoudingen. Maar Van Eeden
had als voorwaarde gesteld dat er een goede vakkracht kwam om de zaak te
‘redden’, anders zou hij zijn hulp stopgezet hebben. De lonen van de tuinders werden
pas in 1906 genivelleerd.

[Hs. G] Vergadering van 27 Mei 1903.
Aanwezig: G. de Haer, Heller, Van Eeden, W. de Haer, De Haan, Pape, Aaltje B.
en Hoekstra.
Berigt van Dieuwertje dat zij vertrekt. Hoekstra steld voor om Mina haar vertrek
te bepalen. Van Eeden steld voor om te wachten tot de anderen vertrokken zijn.
Brief van Van Emden over de atministratie en dat hij nog eens [wil komen] om de
boeken na te zien. De Haer doet verslag van de bakkerij van 5 April tot 3 Mei.
Van Emden: E. van Emden. Boekhouder te Amsterdam; zou samen met De Haan
voor de administratie zorgen. Er is een brief van hem bewaard gebleven, van
dezelfde datum als deze vergadering, dus waarschijnlijk niet dezelfde brief als hier
bedoeld, maar wel een die kort daarop is geschreven. Van Emden deelde hierin
mee, dat hij het grootboek van De Haan ontvangen had, maar dat het z.i. geheel
verkeerd ingericht was, waardoor een onjuist beeld van winst- en verliesposten
verkregen werd. Hij vroeg toestemming de zaak volledig om te werken.

[Hs. G] Vergadering 4 Juni 1903.
Aanwezig: Van Eeden, De Haan, Aafjes, Pape, W. de Haer en Hoekstra.
Berigt van Mina Bolland, dat zij aan haar belofte om tot Augustus
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te blijven van terugkomt en voor die tijd weg gaat. Een brief van Boer, R'dam, om
in de Kolonie opgenomen te worden, zal door De Haer worden beantwoord om eens
over te komen.
Boer:?

[Hs. G] Vergadering van 11 Juni 1903.
Aanwezig: G. de Haer, Heller, De Haan, Van Eeden, W. de Haer, Aaltje B., Aafjes
en Hoekstra.
Aanvraag van Hollman om in de Kolonie opgenomen te worden, om het groote
huis voor pension in te richten. Daar Hollman Hotelhouder is geweest, lijkt het de
persoon voor zoo iets en wordt besloten om hem eens over te laten komen om het
een en ander te bespreken. Van Eeden is bezig om het bezwaar van Walden af te
lossen, door Hipotheek op de bosgrond aan de weg te nemen en daar de schuld
van Walden mee af te doen. Brief van Boer, Rotterdam, om vestiging op Walden,
wordt met het oog op Hollman tot nader aangehouden. Aafjes deeld mede dat hij
zondag over een week vertrekt.
Hollman:?
het groote huis: men had het plan opgevat het grote huis als apart bedrijf (naast
bakkerij, tuinderij en hoenderpark) te laten functioneren, dus als pension met eigen
inkomsten. In De Pionier van 20 juni werd een advertentie geplaatst voor een
echtpaar of vrouw alleen, die de exploitatie van het grote huis op zich moest nemen,
met eigen kasbeheer; via gelden van gasten of inwonende vrijgezellen diende het
pension zichzelf te bedruipen. Natuurlijk bleef het geheel onder controle der
gemeenschap. In De Pionier van 17 oktober verscheen een uitgebreid verslag over
Walden, betreffende de maanden juli, augustus en september. De ontvangsten en
uitgaven van het ‘Groote Huis’ bedroegen toen resp. ƒ 343, 46 en ƒ 294,07, hetgeen
een winst van ƒ 49,39 betekende.
de bosgrond aan de weg: Dit perceel, eerder aangeduid als ‘de grond aan de
overzijde van het groene wegje’ (11.IX.1902), stond geheel op naam van Van Eeden
(O.-Walden). Het waren de 4 ha. bosgrond gelegen aan de Nieuwe
's-Gravenlandseweg, die hij in april 1898, met geleend geld van zijn moeder gekocht
had van zijn ex-patiënt Dop. De prijs ervan bedroeg ƒ 1000,- per ha.

Frederik van Eeden e. a., Walden in droom en daad

223
In de brief, die hij op 5 juni aan zijn moeder schreef, opperde Van Eeden het plan
hypotheek te nemen op dit stuk grond (om zodoende bedrijfskapitaal voor de
Horstermeer te verkrijgen), maar hij kon dit niet eer hij Van Schendel afgelost had
en daarom wilde hij voorlopig geld van zijn moeder lenen. Intussen stelde hij de
Van Schendels (d.w.z. Bertha Zimmerman en haar man) voor hen in gedeelten af
te betalen, maar op 3 juli moest hij zijn moeder meedelen dat ‘die schurken’ alles
geweigerd hadden.
de schuld van Walden: Op 12 juli vroeg Van Eeden zijn moeder opnieuw om
geld. Hij stelde toen voor bij haar een hypotheek van ƒ 3000,- te nemen op het land
in de Horstermeer, zodat hij Van Schendel voorlopig kon laten lopen.
Eind 1903 verkocht hij toch een stuk van Walden (de bosgrond?) voor ƒ 6000,-.
Het is niet bekend met welk geld hij de hypotheek van 1905 heeft afgelost.
Waarschijnlijk werd hem een onderhandse hypotheek gegeven door Mej. Van Eeden
(tante Mas, de halfzuster van zijn vader). Ook heeft zijn moeder hem geholpen.
Betsy van Hoogstraten had toegezegd haar eigendomsrecht voor de helft van het
oorspronkelijk bedrag (de helft van ƒ 15.000) af te staan. Grotendeels met het geld
dat Van Eeden voor het verkochte stuk had gekregen, heeft hij haar toen uitgekocht.
Toch was Walden nog niet uit de nood. Steeds weer heeft Van Eeden zich in de
schulden moeten steken, todat de kolonie tenslotte in de herfst van 1907 werd
geliquideerd.
Aafjes: Misschien had Aafjes' besluit iets te maken met de terugkomst van Heller,
met wie hij immers niet goed kon opschieten. Ondanks zijn voornemen kwam De
Pionier op 20 juni met de trotse mededeling, dat Walden vier bakkers rijk was: de
gebroeders De Haer, Aafjes en de teruggekeerde Heller.
Het blijkt dat Aafjes niet vertrokken is, integendeel, hij bleef nog lange tijd op
Walden: in maart 1905 bijvoorbeeld, maakten de bovengenoemde vier personen
nog steeds deel uit van het bakkerspersoneel. De helft van de groep woonde toen
al niet meer in de kolonie, maar verspreid in het dorp Bussum.

[Hs. G] Vergadering 19 Juni 1903.
Aanwezig: G. de Haer, Heller, Van Eeden, De Haan, Aaltje, Pape, W. de Haer en
Hoekstra.
Brief van C. de Ruiter te Wormerveer, op aanvraag voor 't groote huis te bestuiren,
wordt door Van Eeden beantwoordt, en 't groote
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huis wordt aangehouden tot er een goede gelegenheid zich voor doet. Besloten
wordt dat ieder bedrijf zich zelf moet bedragen. Van Emden moet de waarde van
de grond opgegeven worden. Heller wou wel uit de kost en wat meer geld hebben.
Aafjes wou een geldelijke vergoeding en is met ƒ 10 niet tevreden.
Vergadering 19 Juni 1903: Op 20 juni schreef Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Gister
avond beroerde Krans op Walden.’ Het gedrag van Aafjes en Heller kan aanleiding
gegeven hebben tot deze opmerking.
C. de Ruiter: Depothouder te Wormerveer van de Zaansche
Arbeiders-Maatschappij (verbruikscoöperatie aangesloten bij G.G.B.), die aan
particulieren via enkele depots weitmeel, tarwemeel en erwten verkocht.
de waarde van de grond: In de brief van 5 juni aan zijn moeder schatte Van
Eeden de waarde van de grond die alleen op zijn naam stond (O.-Walden: 4 ha.
bosgrond) op ƒ 40.000 à ƒ 50.000. Het stuk dat hij met Betsy van Hoogstraten samen
beheerde (W.-Walden: villa Cruysbergen + 6 ha. land) was z.i. ten minste evenveel
waard.

[Hs. G] Vergadering van 26 Juni.
Aanwezig: G. de Haer, De Haan, W. de Haer, Heller, Pape, Aaltje, Van Eeden en
Hoekstra.
Een schrijven van Aafjes om ƒ 50 vergoeding bij zijn vertrek, voor verschillende
posten. Beslooten dat voorloopig, zoolang er geen andere personen op het groote
huis zijn, Aaltje de huishouding zal waarnemen. Eenige brieven worden door De
Haan voorgelezen, van verschillende personen voor het groote huis.
Aan de orde is de behandeling der statuten. Van Eeden, het woord verzoekend,
wijst er op dat de ontwerp statuten reeds ter kennisname zijn gezonden aan alle
leden der vereeniging, zoodat geacht kan worden, dat zij de daarin opgenomen
bepalingen kennen. Dit neemt niet weg, dat zij hier nog eens gelezen kunnen worden.
Spreker las de artikelen achtereenvolgens voor. Op de zelfde wijze werden zij
goedgekeurd, en na voorlezing en bloc, met algemeene stemmen aangenomen.
Besloten word tevens, de erkenning van de vereeniging als rechtspersoon aan te
vragen.
Bestuir is gekozen: De Haan, G. de Haer en Hoekstra.
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Vergadering van 26 Juni: Die dag schreef Van Eeden in zijn Dagboek: ‘Dan heb
ik een secretaris, Emons, hetgeen een verbazende verlichting voor me is.’
Optimistisch vervolgde hij: ‘Ik heb twee slechte gehad [De Haan en waarschijnlijk
Van Emden - J.D.L.], absoluut onbruikbaar, maar daarom zijn er nog wel goede.’
Diezelfde dag maakte hij ook definitieve plannen voor een nieuw boek: het tweede
deel van De kleine Johannes. Al die tijd had hij nog aan De blijde wereld gewerkt
(zie 23.X.1902), maar dat moest nu spoedig afgemaakt worden. Op 28 juli legde hij
er de laatste hand aan en nog datzelfde jaar werd het boek uitgegeven. Op 24 juli
begon Van Eeden met De Kleine Johannes II.
de erkenning van de vereeniging als rechtspersoon: De ‘Vereeniging Walden’
functioneerde vanaf 1 juli 1903. (Vanaf dat moment gebruikte men een nieuw
notulenboek, dat niet bewaard is gebleven). Intussen waren de statuten ter koninklijke
goedkeuring opgestuurd en deze werd op 26 oktober van dat jaar verkregen. Hierna
stond Van Eeden aan de Vereeniging Walden al zijn vaste goederen af. Er werd
geen contract opgesteld, ondanks het feit dat Van Eeden toen maar een gewoon
meewerkende producent was (hij verzorgde de bijen) en geen zitting in het bestuur
had. Toen in mei 1905 de renteloze hypotheek door een rentedragende vervangen
moest worden, eiste Van Eeden - mogelijk o.i.v. Emons - wel een contract, waarin
de rechten van de minderheid werden erkend.

[Hs. G] Vergadering van 4 Juli.
Aanwezig: Van Eeden, Aaltje, Heller, G. de Haer, De Haan, W. de Haer, Aafjes en
Hoekstra.
Besloten dat Aaltje voorloopig op het groote huis zou blijven. Met algemeene
stemmen wordt besloten Pape, daar die meermalen op kritieke tijden zonder
voorkennes voor eigen pleizier uitblijft, hem aan te zeggen, dat met 14 dagen zijn
arbeid op Walden niet meer verlangt wordt en hij zoo spoedig mogelijk dan Walden
verlaat. Aafjes wordt nog eens gevraagd door Van Eeden om te blijven, maar hij
zecht dat hij bij zijn besluit blijft.
Pape: In De Pionier van 4 juli werd een advertentie geplaatst voor een bekwame
tuinder, liefst jong en ongehuwd. Hij zou Pape moeten vervangen. Twee weken
later verscheen eveneens in De Pionier een reactie op de beschuldiging geuit in
Het Volk van 9 juli, dat de tuinder Pape
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gedwongen was genoegen te nemen met een loon van ƒ 7,- of anders moest
vertrekken. Hoekstra zou, volgens dit bericht, van plan zijn de zaak alleen met
loonarbeiders te drijven. De anonieme schrijver van het verweerstuk (Van Eeden?)
brengt hier tegenin, dat Pape niet met eerlijke motieven naar Walden was gekomen.
Hij verdiende ƒ 15,- met vrije woning. Toen zijn ongeschiktheid bleek, zou hem door
Hoekstra (die hem zelf naar Walden gehaald had) gezegd zijn dat ƒ 9,- al voldoende
geweest was en dat hij maar beter vertrekken kon. Daarop was Pape zonder
waarschuwen van het werk weggebleven. Pas daarna zou men hem gesommeerd
hebben binnen veertien dagen de kolonie te verlaten. De schrijver vermoedt dat de
zaak via ‘de verklikker van de S.D.A.P.’ (De Koe?) verdraaid in de buitenwereld
terecht is gekomen.
Pape ging echter pas in oktober uit zijn huis, nadat er een proces tegen hem (en
trouwens ook tegen Hoekstra) gevoerd was.
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Tot besluit
1

In zijn artikel ‘Binnenlandsche kolonisatie’ (1901) noemt Van Eeden enkele oorzaken
van het falen van kolonisatieproefnemingen. Hij baseert zich daarbij op eigen
ervaringen, maar ook op studie van zulke organisaties. Ze mislukten doorgaans:
o
‘1 . Omdat men communistische beginselen wilde invoeren eer de menschen
daartoe door een voldoend langdurige opvoeding geschikt waren.
o Omdat men niet, terwille van 't bestaan, wilde plooien, maar dweepsch en
2 .
idealistisch, bleef vasthouden aan 't voorloopig onmogelijke.
o Omdat men niet uitsluitend streefde naar een antikapitalistische bestaanswijze,
3 .
maar te vroeg dacht aan allerlei schoone gevolgen, die eerst mettertijd uit de
betere bestaanswijze zullen groeien. (Zooals: zachter zede, vegetariaat, zuivere
kunst, broederlijke verdraagzaamheid enz.).
o Omdat men niet zorg droeg, de door een betere voortbrengingswijze
4 .
ontstaanden overvloed behoorlijk te doen wegvloeien, tot uitbreiding der zaak
in de wereld, maar dat men de winst onderling ging deelen of opmaken,
waardoor gemakzucht ontstond, zonder dat de zaak toenam.
o Omdat men niet zich onmiddellijk trachtte te verbinden met andere kolonies,
5 .
om aldus een groot. stoffelijk machtig organisme te vormen, dat in eigen
behoefte voorziet en meer voortbrengt dan het gebruikt.’

Het is niet zonder ironie dat ook Walden deze mankementen vertoonde en er
tenslotte aan ten onder ging! Een bijzonder aspect van het Walden-dagboek is nu
juist dat het getuigenis aflegt van een periode, waarin bovenvermelde dwalingen
zich reeds manifesteerden, zo niet dan toch in kiem aanwezig waren.
Bezien wij met deze vijf punten in gedachten de situatie in Walden.
1. Doordat men niet geleerd had op communistische wijze te

1

Studies IV, pp. 280-281,
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leven, ontstonden onenigheden en wrijvingen in het koloniehuis (Van Steenis-De
Haan) en onderlinge rivaliteit (De Boer-De Koe; De Koe-Van Eeden), faalde het
loon-naar-behoefte-systeem, moest een warendistributie worden ingesteld om
roekeloosheid te voorkomen, bleef het onderling wantrouwen tussen arbeiders en
intellectuelen bestaan en moest een werkrooster gemaakt worden.
Van Eeden heeft later zelf toegegeven dat hij in het begin te veel vertrouwd had
2
op het inzicht, de bevattelijkheid en de bereidvaardigheid van de mensen . Hij had
te veel willen handelen ‘in den geest der Christelijke moraal’ en hem was gebleken
dat mensen onder een redelijk, zachtmoedig regime zeer snel verslapten, ontaardden
3
en demoraliseerden .
2. Van Eeden zelf was ‘dweepsch en idealistisch’ in zijn opvatting dat in principe
iedereen geschikt was om kolonist te worden en dat landbouwkolonies ook op
4
onvruchtbare grond gevestigd konden worden . De eerste theorie heeft hem een
reeks teleurstellingen opgeleverd, zodat hij tenslotte moest overgaan tot een strenge
selectie van deelnemers (wat betreft hun vakkennis) en het instellen van een
proefperiode voor aspiranten. De tweede opvatting kostte hem behoorlijk veel geld
(voor bemesting van de zandbodem) en had tot gevolg dat het tuinbouwbedrijf
nauwelijks van de grond kwam.
Overigens was men op Walden wel praktisch ingesteld en wilde men best ‘plooien
terwille van 't bestaan’. Er werd af en toe met loonarbeiders gewerkt en men was
er niet wars van produkten (m.n. eieren) in te kopen voor de verkoop.
3. Idealen als vegetarisme, zedenverzachting en broederlijke verdraagzaamheid
werden op Walden niet zo consequent nagestreefd als in de Blaricumse kolonie der
christen-anarchisten. Men fokte en verkocht varkens, er werden wel eens onkiese
grappen aan tafel gemaakt en de verdraagzaamheid was soms ver te zoeken (o.a.
in de kwestie-Van Steenis en bij de komst van Hoekstra). Men kan dus stellen dat
de fundamenten van Walden niet door een al te optimistisch idealisme werden
ondermijnd. Aan de andere kant

2
3
4

Internationale antwoorden, in: Studies V, pp. 185-190.
Mijne ervaringen op sociologisch gebied, herdr. Simons, p. 17; dezelfde denkbeelden herhaald
in Happy Humanity, pp. 145-146.
Binnenlandsche kolonisatie, in: Studies IV, pp. 285-286; Waarvoor werkt gij?, in: Studies IV,
p. 183.
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dient gezegd dat de motieven om te koloniseren onderling zo sterk uiteenliepen,
dat van solidariteit nauwelijks sprake kon zijn. Dit was op zichzelf al een van de
5
oorzaken van Waldens ondergang . In het begin kwamen de met Van Eeden
bevriende intellectuelen en kunstenaars, die meestal maar een vage verwantschap
vertoonden met diens ideeën. Zij waren op zoek naar eigen gemoedsrust of enigzins
dweepziek of hadden eenvoudig behoefte aan excentriciteit. Tot deze categorie
behoorden: Willem Bauer, Adriaan van Oordt, Nico van Suchtelen, Rudolf Mauve
en Gerardo Brender à Brandis. Ook ‘psychiatrische’ patiënten van Van Eeden
bezochten destijds de kolonie: Ada van Heyningen, Beatrice Marsland en Louis
Coenen.
Al spoedig volgden de mensen met socialistische en communistische idealen:
De Haan, De Boer, en Van Hettinga Tromp. Anderen kwamen uit de anarchistische
hoek: Van Steenis, H. Heller, Rypma, Sterringa, Van de Bunt, en Koorn. Nauw
verwant met hen waren de dienstweigeraars: G. Heller, F. Meyer en Van den Broek.
Nog weer anderen noemden zich christen-socialisten: De Koe, Van der Baan en
Beyen. Bij sommigen stond idealisering van het landleven centraal: waarschijnlijk
mensen als Schoorl, Katharina Jochems en Greven. Tenslotte kwamen er arbeiders
vanwege de slechte economische situatie in land- en tuinbouw naar Walden:
vermoedelijk Manus van den Bosch, Hooftman en De Graaf en zeker Hoekstra en
Pape.
4. In de tuinbouw kwam men aan een betere produktiewijze alleen al niet toe
vanwege de schrale, vrijwel onbemestbare grond. Onvoldoende mechanisatie zal
zeker ook een rol gespeeld hebben. De verwachte overvloed bleef dan ook uit.
Bovendien liep de samenwerking met de zuster kolonie in de Horstermeer niet zoals
gewenst en van ‘wegvloeien tot uitbreiding der zaak in de wereld’ was dus nauwelijks
sprake.
De bakkerij was wel tot enige (en later toenemende) overproduktie in staat. Als
gevolg hiervan gingen de bedrijven op Walden vanaf eind 1902 zelfstandig werken
en administreren. Het loonsysteem werd gewijzigd en elk bedrijf keerde uit naar
draagkracht. Hiermee gaf men toe aan de neiging de winst onderling te verdelen in
plaats van te storten in de gemeenschapskas.

5

Zie ook Frans Becker en Johan Frieswijk, Bedrijven in eigen beheer. p. 141.
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5. Verbindtenissen met andere coöperaties (zoals de kolonie te Blaricum en de
bakkersgroep te Amsterdam) gingen met moeilijkheden gepaard: men was te veel
bezorgd om het eigen debiet! Walden is ook nooit officieel lid geworden van de
‘Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit’. Eind 1902 deelde Van Eeden wel
mee stappen te hebben ondernomen om zijn kolonie bij G.G.B. onder te brengen
en in begin 1903 werd zelfs met dit doel de ‘Vereeniging Walden’ opgericht, maar
veel verder is het nooit gekomen. Van Eeden had van het begin af aan gepleit voor
aanvankelijk groepsbezit (van grond en produktiemiddelen) en pas op den duur
6
afstaan aan de hoofdvereniging . Later ging hij steeds meer twijfelen aan het beheer
van G.G.B. dat toen trouwens ook niets meer van Walden wilde weten omdat er
nooit enige winstafdracht had plaatsgevonden. Alleen de bakkersgroep mocht
toetreden.
7
In 1907 schreef Van Eeden een nabeschouwing in De Pionier , waarin hij stelde:
‘Op ‘Walden’ is, onder invloed van te anarchistische methoden, door vertrouwen op
eigen organisatie-vermogen, eveneens te veel gelegenheid gegeven om naar zich
toe te halen, en van die gelegenheid is dapper gebruik gemaakt. Er is daar feitelijk
geplunderd naar hartelust.’
Hem was gebleken dat het eigen organisatievermogen der arbeiders nihil was,
dat zij bekwame leiding behoefden en dat discipline en controle onontbeerlijk waren.
Het dient vermeld te worden dat de nadruk op het organiserend genie, zoals die
8
door Van Eeden sinds 1903 gelegd werd, juist heeft bijgedragen tot het verval.
Hierdoor ontstond grote verdeeldheid onder de kolonisten: een aantal van hen wees
9
uit principe elke centralisatie, elk leiderschap van de hand . Dit is bijvoorbeeld al

6
7

8
9

Gemeenschappelik Grondbezit, in: Arbeidersweekblad, 12 oktober 1901.
Verslagen, maar niet verwonnen, in: De Pionier, 11 mei 1907. Dit artikel betreft in feite de
ondergang van de door Van Eeden gestichte winkelvereniging ‘De Eendracht’, maar er worden
tevens enkele vergelijkingen met Walden getroffen, waar de toestand zeer kritiek was.
Vae Victis! Wee den overwonnenen!, in: Studies V, p. 24; Een en ander uit onze beweging,
in: De Pionier, 22 augustus 1903; De blijde wereld, p. 324 en pp. 329-332.
Zoals Van Eeden zelf signaleerde in: De vrije arbeid op Walden, in: Studies V, p. 64 aant. en
Happy Humanity, p. 127.
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duidelijk merkbaar in de vergaderverslagen van eind 1902, begin 1903.
Het is natuurlijk niet gemakkelijk de juiste oorzaken van de ondergang van Walden
aan te geven. In het voorafgaande zijn er enkele genoemd, die daartoe zeker hebben
bijgedragen. Daaraan kunnen toegevoegd worden: de geringe financiële middelen
waarmee de kolonie te kampen had en de met hypotheek bezwaarde grond waarop
zij gevestigd was. Van Eeden was lange tijd in staat persoonlijk bij te springen,
bijvoorbeeld d.m.v. inkomsten die hij kreeg van zijn boeken, maar nadat zijn
winkelcoöperatie ‘De Eendracht’ in april 1907 failliet was gegaan, lukte hem dat niet
meer. Hij zat volledig aan de grond en het failliet van Walden volgde binnen enkele
maanden.
Het ontbreken van een goede zakelijke leiding mag wel het voornaamste gebrek
van de kolonie genoemd worden. Van Eeden besefte dat zijn produktie-coöperatie
rekening moest houden met de harde wetten der bestaande markteconomie,
waarbinnen zij - voorlopig althans - moest functioneren, wilde zij een concurrentie
positie innemen. Slechts een rationeel gevoerd, gemechaniseerd bedrijf van
behoorlijke omvang had in die tijd enige kans. Door het vooropstellen van bepaalde
communistische en anarchistische idealen, zoals het streven naar decentralisatie
en spreiding der verantwoordelijkheden, die in andere (kapitalistische) bedrijven
niet nagestreefd werden, hebben kolonies als Walden zich als eenlingen binnen
10
een andersgeaarde maatschappij en economische orde niet kunnen handhaven .
Na dit overzicht van factoren die leidden tot de ondergang van de kolonie wordt,
hopen wij, duidelijk dat de vraag ‘Wat veroorzaakte de ondergang van Walden?’
onjuist gesteld is en eigenlijk zou moeten luiden ‘Wat maakte dat in weerwil van
zovele en zo sterke tegenwerkende krachten Walden nog zo lang heeft kunnen
voortbestaan, en wat verleende aan juist déze onderneming die legendarische
reputatie, terwijl toch andere hun bestaan zoveel langer wisten te rekken waarbij
ze niettemin bijkans naamloos de geschiedenis in gingen?’

10

Zie tevens: J. Saks, De pionieren van Bussum, in: Socialistische opstellen II, pp. 54-60 en
Frans Becker en Johan Frieswijk, Bedrijven in eigen beheer, p. 140.
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Welnu, bij uitstek is zowel het een als het ander in belangrijke, zelfs in beslissende
mate toe te schrijven aan slechts één persoon, Frederik van Eeden. Het zijn diens
financiële injecties, die het voortbestaan over het eventuele rendabele punt heen
rekte, nadat eerst zijn strijdbaar enhousiasme de aanzet tot het ontstaan gegeven
had. Vervolgens zijn het Van Eedens persoonlijkheid, bekendheid, uitstraling, in
sommiger ogen zelfs charisma, die Walden - één uit vele - zijn faam gegeven hebben.
Wie de hele geschiedenis van Walden overziet komt tenslotte tot een paradox:
Van Eeden was de man die Walden maakte, in stand hield en zodoende naar de
ondergang voerde.
In overeenstemming met Van Eedens wankele en onevenwichtige, maar in dat
alles toch steeds sterke persoonlijkheid, ook in overeenstemming met een ongelofelijk
gevarieerd maar ongelijkmatig oeuvre, groot in slagen en mislukken, vertoont ook
de hele Walden-geschiedenis vele grillige en contrasterende uitersten: grootse en
hooggestemde idealen, gedachten van geniaal aandoende simpelheid, sublieme
offerzin, dat alles voortdurend doorkruist, gedwarsboomd en teniet gedaan door
belemmeringen van ergerniswekkende trivialiteit, juist in hun dagelijkse herhaling,
onbegrip, tegenwerking, zelfoverschatting, maar ook door het onvermogen om
eenvoudige waarheden, zo klein en zo onbelangrijk dat het genie zich er niet door
wil laten ophouden, onder de ogen te zien. Door dit boek in deze vorm te gieten:
theorie enerzijds en praktijk anderzijds, hopen wij die uitersten zichtbaar gemaakt
te hebben; de denkbeelden in hun schatplichtigheid, maar ook in hun originaliteit,
tegenover de dagelijkse werkelijkheid die met alle platvoersheid die haar eigen is,
zo weinig van het gedachte en gedroomde intact laat.
Kortom, Walden zoals het had moeten zijn en Walden zoals het was.
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Illustraties
De illustraties zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig uit het Frederik van
Eeden-museum te Amsterdam.
De omslagtekening, naar een spotprent van Albert Hahn, getiteld ‘De lunch van
een communist’, stelt Van Eeden voor die voorheen wortelen at bij zijn bijenkorven
en thans - 1908 - zich te goed doet aan een rijkelijk beladen dis. Tijdens zijn
Amerikaanse toernee werd hij namelijk op vorstelijke wijze onthaald. De tekening,
waarvan hier slechts de linker helft gebruikt is, verscheen in De Notenkraker van
11 april 1908.
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1. Prentbriefkaart 19e eeuw.
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2. Facsimile Walden-dagboek; handschrift A (Frederik van Eeden).
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3. Martha van Eeden-van Vloten op ongeveer 34-jarige leeftijd. Foto van Willem Witsen ca.
1890.
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4. Neeltje van Eeden-van Warmelo. Foto 1919.
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Frederik van Eeden op Walden. Foto ca. 1900.
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6. De oorspronkelijke hut van Van Eeden, zoals deze stond in de tuin van ‘De Lelie’ aan de
Nieuwe 's Gravelandscheweg, voordat hij in 1908 verplaatst werd naar W.-Walden.
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Ontwerpen van Willem Bauer voor hutten op Walden (1898), geïnspireerd op de hut van
Thoreau. De hutten waren half ingegraven en met stro bedekt.
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Ontwerpen van Willem Bauer voor hutten op Walden (1898), geïnspireerd op de hut van
Thoreau. De hutten waren half ingegraven en met stro bedekt.
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9. Willem Bauer. Foto begin deze eeuw?
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10. Gedetailleerd ontwerp van Willem Bauer, wellicht voor zijn eigen hut (1898).
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11. Tekening van Joh. Braakensiek in de Amsterdammer van 18 dec. 1898 naar aanleiding
van de opschudding rond Van Eedens lezing Waarvan leven wij? (7 dec. '98).
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12. Parodie over dezelfde lezing in De Notenkraker van 15 sept. 1907.
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13. Het koloniehuis van Walden, voordien de villa ‘Cruysbergen’ gelegen aan de Fransche
Kampweg te Bussum, door Van Eeden in 1898 gekocht.
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14. Walden in wintertooi. Prentbriefkaart door Martha van Eeden op 14 oktober 1902
verzonden aan Lod. van Deyssel. Afgebeeld is de eerste hut van Van Eeden, met op de
voorgrond wellicht zijn zoon Paul. Vanuit haar kamer in ‘De Lelie’ had Martha uitzicht op de
hut. (Van Deyssel-archief).
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15. Waarschijnlijk de hut van Carry van Hoogstraten, gebouwd ca. 1898. De hut bestaat
nog steeds.
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16. Prentbriefkaart, waarschijnlijk van dezelfde hut, maar dan op een later tijdstip. Het strodak
is inmiddels vervangen en er is een houten omheining aangebracht. Toen, na het faillissement
in 1907 gedeelten van het terrein aan particulieren werden verkocht, werden de hutten en
huisjes soms verbouwd of zelfs afgebroken. Zo werd bijvoorbeeld het huisje van Van Oordt,
dat eveneens nog bestaat, aanmerkelijk uitgebreid.
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17 en 18. Ontwerptekeningen van Willem Bauer voor de hut van Nico van Suchtelen. De
datering kan niet juist zijn; Van Suchtelen liet pas in 1900 een hut op Walden bouwen.
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19. De hut van Nico van Suchtelen. Foto ca. 1900.
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20. Van Suchtelen bezig met scheikundige proeven, volgens overlevering in zijn hut. Foto
eveneens ca. 1900.
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21. ‘De Lelie’ aan de Nieuwe 's Gravelandscheweg, op grond van Walden door Willem Bauer
voor Van Eeden gebouwd; in februari 1899 door het gezin Van Eeden betrokken. Ook dit
huis bestaat nog, zij het zowel van binnen als van buiten ingrijpend verbouwd. Het gedeelte
rechts op de foto met de gevelsteen ‘De Lelie’ is ongewijzigd gebleven.
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22. Van Eeden met Martha, Hans (zittend) en Paul voor de open haard in ‘De Lelie’. De
haardtegels - eveneens met lelie-motief - en het glas-in-lood venster hebben de tand des
tijds doorstaan. Transparant ca. 1900.
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23. Schets van Willem Bauer voor het huisje van Truida Everts (gebouwd in 1900).
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24. Vermoedelijk het huisje van Truida Everts en de hut van Nico van Suchtelen, merkwaardig
genoeg De Kaap geheten, net als het koetsiershuis behorende bij het hoofdgebouw van de
kolonie.
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25. Facsimile van de bevolkingslijst 25 september 1901; handschrift B (behalve het opschrift
in handschrift A′).
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26. Facsimile van het eerste vergaderingverslag. Handschrift A′.
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27. F. van Eeden met Martha, Hans en Paul op voetreis langs de Rijn. Foto juli 1901.
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28. J. van Rees op ongeveer 50-jarige leeftijd. Foto ca. 1905.
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29. Portret en profil van F. van Eeden op ongeveer veertig-jarige leeftijd naar een
houtskooltekening op karton van J.H. Haverman. Prentbriefkaart 1902/1903.
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30. Tekening van A. Molkenboer (naar die van Haverman) in De Ware Jacob van 21 maart
1903.
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31. E.M. (= Betsy) Hoogstraten-van Hoytema. Foto vóór 1900.
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32. Dezelfde. Foto ca. 1900.
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33. De tuindersgroep op Walden, oktober 1905.
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34. De bakkersgroep op Walden, oktober 1905.
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35. De groepen van Walden voor het koloniehuis (ca. 1905). Rechts de bakkersgroep, links
voornamelijk de tuindersgroep. Tussen beide groepen in: Frederik van Eeden (met gleufhoed)
en links achter hem Truida Everts. Vooraan zittend, tweede van links Aaltje Bakker, een der
trouwste kolonisten.
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36. Frederik van Eeden en Truida Everts in de deuropening van Truida's huisje op Walden,
ca. 1907. Na zijn scheiding van Martha woonde Van Eeden korte tijd met Truida in dit huisje.
Later betrokken zij het voormalige koloniehuis van Walden.
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37. Spotprent van L. Raemaekers (?) in het weekblad Vooruitgang van 7 maart 1903.

Frederik van Eeden e. a., Walden in droom en daad

279

38. Spotprent van L. Raemaekers (?) in het weekblad Vooruitgang van 7 maart 1903. Zie
notulen van 26 februari 1903.
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39. Spotprent van Joh. Braakensiek in De Amsterdammer van 8 maart 1903. Heeft
waarschijnlijk betrekking op dezelfde affaire.
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40. Spotprent van Albert Hahn (?)
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Bijlage I

Uit: J.A. de Rijk. Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken. Hilversum, 1905.

Job - Van Eeden: Twee ton weg, Walden verdwenen - de les is duur; maar nu weet ik dat
afgeven op kapitaal gemakkelijker is dan het vruchtbaar te maken.
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Bijlage II
Naar een tekening van Johan Frieswijk in Bedrijven in eigen beheer, naar een
plattegrond afkomsting van de Gemeenten Bussum d.d. 26 november 1932.

N.B. De hut van Van Eeden staat ingetekend op de verkeerde plaats. In 1908 werd deze
overgeplaatst naar de tuin van het huisje van Truida Everts.
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Bijlage III Uit: F. van Eeden De vrije arbeid op ‘Walden’. Amsterdam;
1905.
STATUTEN DER Vereeniging ‘Walden’, werkende groep der vereeniging
‘Gemeenschappelijk Groudbezit’, te BUSSUM.
ART. 1. De Vereeniging ‘Walden’ heeft ten doel grond te brengen in
gemeenschappelijk bezit en gebruik, waarbij door rechtvaardige organisatie van de
gemeenschap die hem bewoont en bewerkt, de bestaande maatschappelijke
bevoorrechting vermeden en de individuëele vrijheid gewaarborgd wordt.
ART. 2. Zij tracht dit doel te bereiken:
o

1 . door propaganda voor het beginsel;
o

2 . door gemeenschappelijken arbeid in de volgende bedrijven: warmoezierderij,
bakkerij, hoenderteelt, bijenteelt, en welke verder in aanmerking mochten komen.
ART. 3. De vereeniging is gevestigd te Bussum en opgericht voor den tijd van 27
jaar en 6 maanden, beginnende 20 April 1903.
ART. 4. Tot leden kunnen toetreden zij, die hunne instemming betuigen met het
doel der vereeniging ‘Gemeenschappelijk grondbezit’ en, na zich schriftelijk te
hebben aangemeld bij het bestuur en minstens een half jaar aan den
gemeenschappelijken arbeid te hebben deelgenomen, door net bestuur, na besluit
eener algemeene Vergadering, tot lid worden aangenomen.
ART. 5. Het lidmaatschap wordt verloren: a. door overlijden; b. door opzegging;
c. door vervallenverklaring.
De opzegging moet schriftelijk aan het bestuur geschieden. De vervallenverklaring
kan worden uitgesproken, indien een lid toont, door zijn daden, in strijd te handelen
met het doel der vereeniging. De vervallenverklaring wordt door de algemeene
vergadering uitgesproken, op voorstel van een der leden.
ART. 6. Hij die het lidmaatschap heeft verloren, is gehouden binnen 14 dagen het
terrein der Vereeniging metterwoon te verlaten.
ART. 7. Het bestuur bestaat uit minstens 3 personen, door en uit de leden gekozen.
Het treedt elk jaar af, doch is terstond berkiesbaar. Hare werkzaamheden worden
bij huishoudelijk reglement geregeld.
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ART. 8. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in en buiten rechten, voert
beheer, is belast met de uitvoering der genomen besluiten, beslist bij verschil over
de beteekenis dezer statuten en huishoudelijk reglement, zoomede wanneer in
eenig punt niet is voorzien. Weigert een der leden zich aan eenige beslissing van
het bestuur te onderwerpen, dan wordt het geschil, zoo het volgens de wet voor
eene scheidsrechtelijke beslissing vatbaar is, onderworpen aan het oordeel van 3
personen, door het hoofdbestuur van de vereeniging ‘Gemeenschappelijk Grondbezit’
te benoemen, welker beslissing bindend is.
ART. 9. De inkomsten der vereeniging bestaan uit toevallige baten en de opbrengst
van den verkoop van arbeidsproducten
ART. 10. Bij begin van het jaar bepaalt elk lid van een bedrijf in gezamenlijk overleg
met de overige leden van dat bedrijf, het bedrag, dat hij wekelijks gedurende dat
jaar wenscht te ontvangen.
ART. 11. Gemaakte winst mag na afschrijving op materiaal en reserverekening,
alleen worden besteed tot uitbreiding der bedrijven, tot verbeteringen en maatregelen
van algemeen belang of tot steun voor de vereeniging ‘Gemeenschappelijk
Grondbezit’ of verwante groepen.
ART. 12. Minstens eenmaal 's jaars wordt eene algemeene vergadering gehouden,
waarop het bestuur verslag uitbrengt over den toestand der vereeniging en rekening
en verantwoording aflegt van haar geldelijk beheer. Overigens worden op geregelde
tijden vergaderingen gehouden tot bespreking van loopende zaken en
werkzaamheden.
ART. 13. Op verzoek van een vijfde der leden moet het bestuur eene algemeene
vergadering uitschrijven.
ART. 14. Alle leden hebben stemrecht. Voor opname van nieuwe leden en
vervallenverklaring van lidmaatschap, alsmede voor andere zaken is meerderheid
van stemmen van het aantal leden der vereeniging vereischt. Tegen de besluiten,
betreffende opname of royement van leden, staat beroep open bij het Hoofdbestuur
der vereeniging ‘Gemeenschappelijk Grondbezit’, op bij huishoudelijk reglement
aan te geven gronden en wijzen.
ART. 15. Het hoofdbestuur van de vereeniging ‘Gemeenschappelijk Grondbezit’
of zijn gemachtigden hebben toegang tot alle vergaderingen en mogen ten allen
tijde inzage hebben van de boeken.
ART. 16. Alleen wanneer het werk het noodzakelijk maakt en er naar het oordeel
der leden geen personen gevonden worden, die als adspirant-lid in aanmerking
komen, kan de vereeniging losse medewerkers in dienst nemen.
ART. 17. Alle onroerende goederen, die de vereeniging mocht.
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verwerven, worden op naam gesteld van de hoofdvereeniging ‘Gemeenschappelijk
Grondbezit’.
ART. 18. Zijn er minder dan 3 leden, dan wordt de vereeniging ontbonden.
ART. 19. Bij ontbinding vervalt al het eigendom der vereeniging aan de vereeniging
‘Gemeenschappelijk Grondbezit’, met inachtneming van de voorschriften van art.
1702 Burgerlijk Wetboek.
ART. 20. Er is een huishoudelijk reglement dat regelt de organisatie en onderlinge
verhouding der bedrijven en niet in strijd mag zijn met deze statuten. Statuten en
reglement worden onderworpen aan de goedkeuring van het hoofdbestuur der
vereeniging ‘Gemeenschappelijk Grondbezit’. Bij niet-nakoming heeft het
hoofdbestuur der vereeniging ‘Gemeenschappelijk Grondbezit’ het recht de
ontbinding der vereeniging ‘Walden’ uit te spreken.
ART. 21. Deze statuten en huishoudelijk reglement kunnen allen gewijzigd worden
door eene algemeene vergadering, die eene week te voren, met vermelding der
voorgestelde veranderingen, is bijeengeroepen Op de wijzigingen moet, alvorens
zij in werking kunnen treden, de goedkeuring zijn verkregen van het hoofdbestuur
der vereeniging ‘Gemeenschappelijk Grondbezit’ en vervolgens de nadere koninklijke
goedkeuring ingevolge de wet.
ART. 22. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Februari tot 1 Februari.
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