
                    

DE MENSEN.

Vuil vanbinnen, Zot vanboven.

Het is vuil in de harten der mensen. Menig fatsoenlijk man loopt over

straat, die in zijn hart menige moord deed. Maar zeg hem eens dat

zijn hart een moord hol is! Bij anderen is het een hol van haat en

afgunst en laster. Bij anderen een hol van hebzucht en dwingelandij.

Bij anderen een hol van huichelarij en zelfbedrog.

Is dat tuchthuisvolk, uitvaagsel? Nee; allemaal nette mensen aan den

buitenkant, en aan den binnenkant niet eens bijzonder slecht. Alles is

in allen. Denkt gij dat de tien geboden alleen zijn geschreven voor

sommigen soorten van diepgezonken mensen! Ze zijn gericht tot

allen. En met grote kennis van de harten der mensen, want allen

willen ze alle tien overtreden.

In de harten der mensen, daar wordt aan den naaste zijn huisvrouw en

zijn os en zijn ezel ontroofd, en alles wat hem toebehoort. Daar wordt

de eer gestolen. Daar wordt na jaren wraak gepleegd om één enkel

woord dat voor jaren is gezegd. Daar wordt het kind vervolgt en

verdrukt om den vader te treffen. Daar heerst de gele en schele

jaloezie. Daar is ieder de vijand die wat goeds heeft en aan wien het

wél gaat. Wee den rijke met zijn huis en hof; wee den kunstenaar met

zijn naam en roem; wee den volksleider met zijn macht en invloed;

wee ieder die lacht omdat het leven hem wat goeds gunde. Zij allen

grieven de harten van andere mensen. En dat vergeven ze hun niet.

Wilt gij de mensen plezier doen, dan moet gij klagen en kermen.

Kom maar, weduwen en wezen, en geruïneerde landman en

koopman, en zieken en lijders; kom maar en klaag. Goeiig luisteren

de mensen naar u, en zeggen dat ze zo’n meelij hebben. Maar er is

iets verdachts in hun stem, in hun belangstelling, in hun zucht om

maar opgewekt door te praten en dat leed van anderen breed uit te

meten. Er is huichelarij in de harten der mensen, en

braafheidsvertoon. Tot hun Onzelieveheer toe kijken ze vleiend en

zoetelijk aan, en menen dat Hij erin loopt.

                    

Zij aldus sommigen diepverdorven mensen? 

De tien geboden zijn gericht tot allen.

En geen wonder. De rede die Leider moest wezen in het menselijk

hart, Rechter, Vertegenwoordiger van de goddelijke Wijsheid en

Rechtvaardigheid, van de goddelijke Zuiverheid en Waarachtigheid,

die rede kijkt niet eens naar binnen, en als zij daar kijkt, laat ze zich

begoochelen. Er is niet de minste zuivere verbinding tussen hoofd en

hart. Er lopen wel seindraden en spreekbuizen van boven naar binnen,

maar daar gaat niets dan bedrog door.

“Hoe is het daarbinnen, daarbeneden?” seint de rede.

- Prachtig! - is het antwoord.

“Dat dacht ik wel. Maar er is wel reinheid van zeden?”

- Wel zeker! Informeer maar bij de politie en bij mijn nette vrienden

en kennissen. - 

“Geen hebzucht?” 

- O nee; we verlangen niets dan wat ons toekomt; maar we krijgen

altijd te weinig. -

“Wordt aan den evennaaste wel de vrijheid gegund, die je zelf

verlangt?” 

- O zeker, gisteren lieten we nog iemand zijn gang gaan, die zich

belachelijk aanstelde en door iedereen werd bespot. - 

“Toch geen ijdelheid of onmatig zelfbehagen of trots?” 

- O nee! dan moet je eens bij anderen kijken.

Vanbinnen is het al slechtheid bij ze. Ze hebben niet de minste

zuivere kennis van zichzelf. En een dwaze ingenomenheid met d’r

eigen! Geen wonder, met zo’n zwak verstand. En huichelarij en

zelfbedrog! Het is treurig: zo’n slechtheid vanbinnen, en zo’n zotheid

vanboven. Ja, zo zijn de mensen. Kijk maar eens naar ze, dan zul je

wat zien. Maar hiernaar binnen behoef je niet te kijken. Hier is alles

zuiver en wel geregeld. - 

“Nou, dan is het goed. Ik heb het altijd wel gedacht. Ik ken mezelf.

Maar het is toch treurig met de mensen. Foei! Zo vuil vanbinnen en

zo zot vanboven! Foei!”

Allemaal mensen.



                    

Een mens kijkt uit het raam; hij kijkt in een boek en in de krant; hij

luistert naar de buren; hij kijkt naar de sterren en zou gaarne weten

wat de bewoners der andere planeten mekaar te zeggen hebben; zijn

blik zou gaarne doordringen in de verborgen diepte van den aardbol.

Maar er is één wereld, waar hij niets van weet, en niets van weten

wil. Hij is helemaal niet nieuwsgierig naar wat er in de verborgen

diepte van zijn eigen hart gebeurt. Hij meent namelijk dat er niets

bijzonders gebeurt, en dat hij alles wel weet.

Het is gevaarlijk voor een mens om naar zichzelf te kijken, want zijn

eigenliefde is zo sterk, dat hij dan kijkt met den blik van een dronken

man of een krankzinnige. Alles wordt mooi uitgelegd, alles

vergoelijkt. Elke mismaaktheid wordt een schoonheid; elk klein

vermogentje wordt het kenmerk van genie. 

En toch begint alle wijsheid van een mens met een blik op zichzelf.

Zelfkennis is mensenkennis, wereldkennis, levenskennis; kortom, is

dat beetje wijsheid dat er hier op aarde voor een mens is te

verwerven.

Het eenvoudige dat er te leren valt, en dat voor een mens haast

onleerbaar schijnt, is, dat er een wezen bestaat: de mens; op alle

plaatsen, in alle tijden, overal en altijd net eender, en waarvan alle

individuen slechts variaties zijn.

Gij ziet wel verschillende soorten van mensen, maar den mens niet,

die toch ook in u woont en uw diepste ware wezen vormt.

Er zijn ijdele mensen, zegt gij bijvoorbeeld. 

Ja, zeg ik, de mens is ijdel; gij zijt ijdel. Gij verheft u den helen dag

op duizend nietswaardige kleinigheden. Dat doet gij in uw aan uzelf

verborgen denken en voelen. Als gij wat slim zijt, dan houdt gij u wat

gedekt, ook al zonder dat gij het duidelijk weet. Zij die wij ijdele

mensen noemen, hebben het wat sterker dan anderen, ofwel ze zijn

wat minder slim in het zich maskeren.

Gij moet uzelf veel waargenomen hebben, in allen eenvoud en

objectieve onverschilligheid, om dit diep te weten, dat gij ijdel zijt,

dat gij als een zot zijt ingenomen met uzelf, gij, gij, eenvoudige,

bescheiden, wijze, geleerde, vrome man, gij, gij. 

                    

Zoals het woord “water” onder andere betekent: nat-zijn, zo betekent

het woord “mens” onder andere: ijdel-zijn.

Wie dit weet, niet omdat hij het gelooft op gezag van anderen, maar

omdat hij het duizendmaal heeft waargenomen in zijn eigen ziel, die

zal voortaan op een andere manier kijken naar, en spreken over ijdele

mensen.

Wie zichzelf heeft leren kennen, die hoort nooit meer spreken over

een heel dwaas of slecht mens, of hij denkt aan zichzelf. Hij ziet zijn

eigen persoon in een leugenaar, een aansteller, een bedrieger, een

vleier, een wrokker, een hater, een afgunstige, een zinnelijk wezen,

een verblijder om andermans leed, een eerzuchtige; ja zelfs een

moordenaar begrijpt hij, door kennis van zich zelven.

Wij zijn allemaal mensen, denkt en weet hij.

Niets menselijks is mij vreemd, wordt er wel gezegd, en ze geven wel

toe, dat alle menselijke zwakheden in ze zijn, in het algemeen

gesproken; maar in elk bijzonder geval spreken zij het fel tegen.

Dit komt omdat hun mensenkennis niet is opgegroeid uit henzelf,

maar van buitenaf is aangebracht.

De Eerzucht.

Wat de Natuur wil met de liefde, dat weten de mensen, ofschoon zij

er niet altijd aan denken. De liefde maakt blind, en ook dronken,

gelijk alle andere begeerten. Tot krankzinnigheid toe prikkelt zij de

mensen, want de Natuur wil: kinderen, kinderen. Wijsheid, deugd en

fatsoen kunnen den mens betomen en leiden, maar de Natuur weet

over al die grenzen heen te komen, want ze wil er miljoenen:

kinderen, kinderen.

Wat de Natuur bedoelt met honger en dorst, dat begrijpen de mensen.

Maar wat de eerzucht betekent, en hoe zij werkt, dat weten de mensen

niet goed. Eerzucht is een hogere vorm van behaagzucht of ijdelheid.

De kennis der eerzucht is een der verholen gedeelten van de

zelfkennis en mensenkennis. Men meent dat sommige mensen

eerzuchtig zijn, en anderen niet. Men weet niet, dat eerzucht aan den

mens even eigen is, als de zucht naar voedsel en lucht.



                    

De Natuur wil, of, nu ik ruimer en dieper ga kijken, God wil, dat alle

mensen één geheel uitmaken. Al wat ieder kan en heeft, moet hij

doen voor anderen, geven aan anderen. Om den mens daartoe te

brengen, in strijd met zijn zelfzucht, prikkelt de Natuur hem met

eerzucht, ijdelheid, behaagzucht, heerszucht, wedijver. Zij kittelt hem

met de begeerte om te bestaan in den geest van anderen, mooi te

bestaan, sterk, merkwaardig. De mens meent dat hij alles voor zijn

eigen plezier of geluk doet. Maar de Natuur glimlacht om een hoekje.

De stroming te kennen van dit natuurverschijnsel, in al zijn breedte

en diepte, met zijn grote vertakkingen en miljoenen van aders en

adertjes, die de gehele menselijke ziel doorvloeien en bevochtigen,

dat is onder andere de kennis van zichzelf, die aan het mensdom

ontbreekt. En toch, wat voor kennis heeft een geograaf die niets zou

weten van de meren en stromen en rivieren en beken en beekjes in

een landstreek. Wat is de aardbol zonder water ? Het menselijk

lichaam zonder bloed? Waar gij even met een speld prikt, daar vindt

gij bloed. En op welk plekje van de ziel gij ook even prikt, daar vindt

gij eerzucht. 

Niet bij één bijzonder mens, maar bij allen: genieën en zwakzinnigen,

kinderkens en grijsaards, natuur mensen en cultuur mensen, vorsten

en slaven.

De eerzucht kent geen perioden: zij werkt door zoveel seconden als

de dag seconden heeft; geen voeding verzadigt ze; als het vuur wordt

zij sterker door nieuw voedsel.

Waar twee mensen elkaar aankijken, daar werkt de eerzucht. Ook

waar zij aan elkaar denken. En ze denken altijd aan elkaar. De

wiskundige, verdiept in zijn figuren, denkt aan de mensen. Diep in de

woestijn, dachten de kluizenaars aan de mensen. En hoog boven de

oceaan, de vliegers ook. Als God voor een mens komt staan en hem

aankijkt, dan kijkt de mens nog om naar de mensen, of zij het hoog

bezoek wel zien.

En een mens doet alles, voor de mensen.

Zij pozeeren altijd, voelen zich altijd waargenomen, stellen zich altijd

aan. De ijdelheids- en eerzuchtsfantasieën kruipen en wriemelen den

helen dag door hun hoofd. Als zij slechts een goedkeurende gedachte

                    

bij een ander vermoeden, dan zijn zij gelukkig. En ze weten niet,

waar het vandaan komt, dat zij dien ander zo’n plezierig man vinden.

En als zij afkeuring vermoeden, dan is er leed en vijandschap.

De mensen bedelen met alles. Wie prijst, vraagt lof om zijn prijzen.

En wie afkeurt, vraagt lof om zijn afkeuren. Wie vertelt, vraagt lof

om zijn vertellen. En wie luistert, lof om zijn luisteren. De zanger en

de toehoorder, beiden vinden zichzelf merkwaardig en bewondering

waardig. En wie zegt: “Ik heb geen verstand van muziek”, die vraagt

lof omdat hij dat zo eerlijk zegt. Of hij verzoekt om te denken: “Ja,

maar jij hebt zoveel verstand van wat anders.” En als iemand nergens

lof voor vraagt, dan wil hij daar nog lof voor hebben.

Dit is alles terra incognita voor de mensen, voor zover het henzelf

betreft. Wie is er die zegt: “Ik ben een ijdele dwaas”? En toch zijn wij

het allemaal. Wie verklaart: “Ik ben zo’n bedelaar”? Toch zijn wij het

allemaal. Een vunzige bedelaar in lompen heeft dingen in zijn leven,

waar hij mee koketteert, niet minder dan een lief jong meisje.

De eerzucht is een van die geweldige, erbarmenloze stuwingen der

Natuur. Als ik kijk naar de mooie gevolgen die zij heeft voor allen,

dan noem ik haar een stuwing Gods.

De Natuur drijft de massa’s voort met domme kracht en telt niet het

leed van den enkeling, als in het groot haar wil maar gebeurt.

Maar gij hebt Rede en zoekt, wat in de stuwing der Natuur, de wil

van God is. Gij wilt van een natuurkind veranderen in een godskind

of Redemens, want God begeert het geluk van alle enkelen, opdat het

hun al te zamen wél zij.

De Anderen in ons.

De eerzucht stuwt den mens heel zijn leven vanuit de diepte zijner

ziel. Ook wanneer hij iets geheel voor zichzelf schijnt te doen, dan

doet hij het nog voor anderen. Hij leest, studeert en maakt van zijn

kennis misschien nooit iets voor een ander, maar in het verborgen

heeft hij het gevoel, dat hij een man van grote waarde wordt door zijn

leven en studeren. “Van grote waarde” wil zeggen: waarde, voor

anderen. Dus, ofschoon hij misschien nooit iets aan anderen geeft,



                    

toch werkt hij altijd voor anderen. Hij leeft heel zijn leven met de

schone illusie, dat de anderen hem krachtig zouden prijzen, als ze

hem goed kenden.

Een mens heeft niet genoeg aan zichzelf. Heel zijn leven wordt hij

gedragen door anderen. Al zijn deze niet in werkelijkheid om hem

heen; al ziet hij ze niet in zijn verbeelding bij zich; toch voelt hij ze

bij zich. Als dit gevoel hem verlaat, dan wordt hij krankzinnig of

pleegt zelfmoord, of ... hij wordt een wijze, die een mens op zichzelf

is.

Iemand die alleen in huis is, is niet alleen. Maar als het gebeurt, dat

hij opeens de stilte hoort, en het gevoel der zielseenzaamheid hem

overvalt, dan ijlt hij de straat op.

Zoals een kind niet kan zonder liefde van zijn moeder, zo kan een

mens niet zonder waardering van andere mensen. Het genot van het

samenzijn in vriendschap en genegenheid, bestaat in het gevleid

worden van het ik gevoel.

Maar omdat een mens gewoonlijk van een ander vraagt, wat die ander

vraagt voor zichzelf, is de mens van nature een vijand van elk ander

mens. Waar gij twee mensen naast elkaar ziet lopen, daar kunt gij

zeggen: Zie die twee vijanden. Ze zijn vijandig, omdat ze elkaars

waardering nodig hebben, en die niet willen geven.

Maar ze lachen samen? Zij zijn hartelijk in hun woorden? Ze praten

zo gezellig en druk? Ja, ja; ze genieten nu van elkaar, omdat elk zijn

stekels terugtrekt. Dat is de kunst van samenleving.

“Na u!” “Na u!” zeggen de mensen glimlachend en buigend voor een

open deur, waarachter wat goeds is te halen. Het is de ervaring in het

samenleven, die hun geleerd heeft, zo te doen. Ze spelen een in stilte

afgesproken rol. Maar hun natuur is het om te roepen: “Eerst ik!”

“Eerst ik!” 

Dringen, stompen, schelden; dat is hun natuur. Daarom is er in een

mensenhart zo’n woeling en onrust. Toch liever dat, dan verlatenheid.

Zie ze bij elkaar kruipen in de grote steden.

Slechts de wijsheid en de vroomheid verdragen de stilte en de

eenzaamheid.

                    

Fantasie-Leven

De zon is een brandende bol, vol hartstocht. Hij werkt in zijn diepte

met onuitsprekelijke kracht. 

Aan de oppervlakte tonen zich daarvan de tekenen. Ontzettende

uitbarstingen slingeren de protu-beranzen naar buiten. De almachtige

werkingen daarbinnen, wij kunnen ze niet begrijpen; zij zijn zo ver

buiten onze kennis. Daar is nooit rust, binnen noch buiten. Altijd

vlammend gegrijp naar alle kanten. Altijd golving, siddering, rilling,

van vuur en vlam.

Ook het menselijk hart is een brandende bol van hartstocht, wel zwak

in schijn, maar toch verterend en verwoestend. Ook daar nooit rust.

Omdat het maatschappelijk leven verbiedt, al die ziele werking naar

buiten te brengen, en de energie toch verwerkt moet worden, gebeurt

dit in het fantasie-leven.

Dit gaat eeuwig door; in den slaap en in den waak; in de rust en onder

den arbeid; bij de mensen en in de eenzaamheid. Altijd scheppen van

verbeeldingen, die de uitwendige daden vervangen. 

Een krankzinnige leeft zijn fantasieën als werkelijkheid en brengt ze

als werkelijkheid naar buiten. Zij die niet krankzinnig zijn, houden

hun verbeeldingen binnen; maar zij leven er toch van, ze genieten

ervan, ze teren er op, ze troosten er zich mee; die fantasieën zijn hun

hoop, hun toevlucht; zonder hen zou de werkelijkheid niet zijn uit te

houden.

Die mensen die niet krankzinnig zijn, zouden zich dood schamen, als

hun fantasieën konden worden gezien en gehoord, vanbuiten. Want

zij beseffen in stilte, dat hun verbeelding-leven krankzinnig is, zodat

het verschil tussen hen en de gek alleen zit in de bedekking.

Daar loopt een naakt mens en een gekleed mens. Die geklede mens

heeft dezelfde naaktheid onder zijn kleren als die naakte mens. Maar

de een wordt nagelopen en uitgelachen en nageroepen; en zij die

nalopen en naroepen, zijn zelf naakt onder hun bedekking. Het

verschil tussen een gek en iemand die niet krankzinnig is, zit in de

slimheid om zich gedekt te houden. De niet krankzinnige weet dat

zijn fantasie geen werkelijkheid is; de gek gelooft in de werkelijkheid



                    

zijner fantasieën. Ik ben het, op mijn manier, met den gek eens. Ja, de

fantasie is een felle werkelijkheid in de ziel.

Als alle gekken zo slim waren om te begrijpen, dat zij zich moesten

dekken, en als zij de kunst verstonden om dat te doen, dan waren er

geen gekken, zou men zeggen; of wel: de gekken waren even wijs als

zij die wij nu niet krankzinnig noemen.

De Duisterling.

 

Er woont een duistere persoon in den mens, onzichtbaar, ontastbaar,

onbekend aan den mens zelf. Dat is niet de persoon, zoals hij wordt

gezien met oppervlakkigen blik. Het is de Zelf, bedoeld bij het

vanouds beroemde woord Zelfkennis. 

Als men deze duisterling tekent en het portret laat zien aan den mens,

dan loochent hij de gelijkenis. Hij vindt het fantasie, laster,

belediging.

Dat diepe in den mens is een drijven, een stuwen, een dringen, een

willen en behoeven, waaraan hij gehoorzaamt, zonder dat hij het

weet, gelijk hij ook ademt zonder dat hij het weet, en zijn bloed door

de aders stuwt, en zijn voedsel in zich ontleedt en een gedeelte ervan

in zijn stoffelijken bouw opneemt, zonder het te weten.

Wat daar in de ziele diepte gebeurt, is niet mooi.

Maar daar kunt gij niet aan doen. Wat daar in den mond gebeurt bij

het eten, en in uw maag, en in uw ingewanden, dat is ook niet mooi.

Daarom houden wij het zo veel mogelijk verborgen, en de natuur

verbergt het ook, want een mens is niet doorzichtig.

De wetenschap der biologie maakt den stoffelijken mens doorzichtig,

en de Zelfkennis, die is een geestelijke biologie, den geestelijken

mens. En wat men vindt bij deze zielevorsching, dat was grotendeels

wel bekend, in verstrooide feiten en bij enkele personen, meestal bij

heel dwaze en slechte mensen. Maar juist om die dwaasheid en

slechtheid wil en kan men het niet in zichzelf erkennen als een

normaal natuurverschijnsel. Als, hetgeen men nu dwaas en slecht

noemt, maar eens roem gaf, wat zou er dan een fijne zelfkennis

wezen.

                    

Voor de zuiverheid van een wetenschappelijk onderzoek is het nodig,

dat gij een goede onverschilligheid hebt voor hetgeen gij vinden zult. 

Maar de mensen zijn zo bravig, zo diep doordrongen van de

noodzakelijkheid der deugd; ze zijn zo helemaal sociaal-wezens aan

de oppervlakte, met sociaal-gedachten, sociaal-waarderingen, sociaal

gepraat en gedrag, dat ze de diepe natuur hunner Ik-heid niet kunnen

en willen zien.

Dien diepen echten Ik, willen zij niet kennen, hoe overmachtig hij

ook is. Met een verlopen familielid wil niemand iets te maken

hebben; hoe zou men dan dat wilde, redeloze, deugdeloze,

zelfzuchtige, liegende, stelende, wrokkende, vechtende, ontuchtige

schepsel in zich, erkennen, niet als familielid, maar als zijn eigen Ik.

Die Ik uit de diepte solt met dien anderen Ik aan de oppervlakte; hij

laat hem zeggen, wat hij zwijgen wou; doen, wat hij laten wou;

begeren, wat hij niet wou begeren; gevoelen, wat hij niet wil

gevoelen.

Soms is een mens dan ook verwonderd over zichzelf. “Ik ken mezelf

niet meer”, zei iemand, toen hij zich bevond vol driftige, hatende,

wrokkende en wrekende gedachten en plannen. De brave man wist

niet dat die felle slechtaard in hem woonde.

Iemand is wel eens in een boos humeur, en hij weet niet, waar het van

komt. Niets is goed, hij snauwt; hij is net een kwaad paard dat bijt en

schopt; hij doet leed aan mensen die hem lief zijn; oude

vijandschappen, lang vergeten, komen weer boven. Hij is

verwonderd. Waarom is hij toch zo? Het zal uit zijn! Maar het

volgend ogenblik kribt hij weer door. Was hij dien lastige

vreemdeling in zich toch maar kwijt. Maar die vreemdeling is hijzelf,

zijn diepere, duistere Ik.

De mensen in zijn omgeving begrijpen het wel. Zij zeggen: “Zijn

maagkwaal hindert hem weer,” of: “Dat komt van die slechte kritiek,

gisteren in de krant, of: “Dat komt van zijn verlies bij dat faliët.”

Zulke fijne mensenkenners, als het een ander geldt.

Meest werkt de duisterling in stilte, maar den hele dag door. Zijn

vingers peuteren in het raderwerk van uw denken, en scheppen daar



                    

onbewuste fantasieën; hij is in al die door u niet waargenomen

golvingen en trillingen, die den hele dag uw gemoed vullen.

Een roeibootje steekt over op een snelle rivier. 

Recht naar den overkant, denkt de roeier, die buiten den stroom

rekent. Maar hij komt aan, een heel eind naar beneden. Zo werkt de

duisterling in ons. We komen aan, een heel eind beneden onze

bedoeling.

Die donkere man in u, die stille vreemdeling, die machtige

onbekende, die niets is dan domme Natuur, is echter ook de Dichter

in u, de Idealist, de Medelijder met anderer ongeluk, de hulpvaardige

Toevlieger in den nood, de Verdediger van zwakheid, de Bestrijder

van onrecht, de Hater van leugen.

Gij zijt het helemaal zelf, zonder uw buitenste lagen van verstand,

waan, pose, gewoonte, maatschappij, dressuur.

Hij is niet enkel het wilde wezen in u, de duivel, maar ook de engel;

de redeloze zot, niet slecht in het kwade, maar ook in het goede. Dat

hartstocht schepsel, dat kort begrip van de negatie der tien geboden,

is ook in staat tot vervulling van de hoogste en moeilijkste der

goddelijke wetten.

Ik.

Als gij wilt leren kennen de verborgen machten in u, dan moet gij ze

betrappen, waar ze stil aan het werk zijn in uw onbewuste fantasieën,

of zachtkens zwevend ruisen met allerlei stille toontjes door de

Aeolus-harp uwer ziel. Bestendige zelfwaarneming, altijd door, een

zelfanalyse, in eenvoud en goede onverschilligheid en wijze

schaamteloosheid, is het middel om te verwerven zelfkennis.

Een eenvoudig middel. Maar, maar! Als gij aan een kind leert, hoe

het buskruit moet maken, dan houdt gij uw hart vast. Even gevaarlijk

is de zelfwaarneming.

“Als gij in den spiegel kijkt, dan staat de duivel achter u,” zei Moeder

tot behaagziek dochterke. En zal ik de kinderen een spiegel in de

hand geven, of ze buskruit leren maken? Maar wat vergif is voor den

een, is heilmiddel voor den ander.

                    

Het is zo’n zwaar werk om, van des morgens bij het opstaan, tot des

avonds bij het naar bed gaan, en in bed, vóór den slaap, en onder den

slaap, te leven in een onderwereld van gedachtenwerk, terwijl de

arbeid van de boven wereld overdag moet doorgaan. En altijd maar

vragen en zoeken: Wat dacht ik daar? Ik welke fantasie leefde ik

daar? Hoe kwam ik daaraan? En hoe kwam ik aan die voorgaande

gedachten, die mij tot deze voerden? En wat voelde ik daar? Wat

begeerde ik? Vanwaar dat doffe gegrom van toorn? Of dat zoete lied

van welbehagen?

En terwijl men als een wijs man met iemand redeneert, ondertussen

den zot in zich te zien werken, of den deugniet.

Dat is een dubbel leven leiden, een driedubbel, een tiendubbel, dat

den hele dag spieden in eigen hersenkas en eigen gemoed.

Maar gij zult ontdekkingen doen! Den eeuwigen mens ontdekken. De

diepste kennis verwerven daarvan. 

Maar, maar! Eer gij zover zijt! Wat een afdwalingen.

Hoe is het duistere deel der mensenziel?

Eén bonk zelfzucht. Ik. Ik. Ik. Zo luidt zijn woordenboek van het

begin tot het eind.

Ik wil leven. Ik wil bestaan. Ik wil meer zijn, mooier leven, sterker

bestaan dan alle andere mensen. Ik meet, hetgeen ik heb en ben, af,

aan hetgeen anderen hebben en zijn, en lijd dus van hun meerderheid.

Ik heb leed van alle goeds dat anderen overkomt. Ik ben blij met alle

kwaads, dat anderen omlaag duwt.

Ik wil al het geld en goed dat er bestaat. Anderen hebben geen recht

daar op. Ik alleen.

Alle anderen moeten voor mij werken, mijn slaven zijn, die zwijgen

als ik spreek, opzij gaan als ik nader. Een blik van mijn oog, een trek

op mijn gezicht, een beweging van mijn vinger, zij hun een bevel.

Ik wil alle mooie vrouwen hebben die leven ter wereld. Niemand

heeft daar recht op dan ik alleen. 

Wie een mooie vrouw heeft, die sta ze mij af. 

Wie een mooie dochter of zuster heeft, of bruid, ik moet ze hebben.

Alles mijn.



                    

Ik moet genieten alle genot dat kan bestaan, voor de ogen, de oren,

voor alle zinnen. Ik wil streling den hele dag, en elk uur, en elke

minuut. Breng spijs, drank, en alles, in overvloed, van het edelste; en

als ik er van walg, dan nog meer. 

Ik verlang de hoogste eer in alles. In kunst en wetenschap, in kracht

en vaardigheid en schoonheid van lichaam. Als iemand zich

onderscheidt op enig gebied, dan moet ik hem vóór zijn; ik vóór

allen. Wie spreekt daar van groot veldheer? Ik wil groter zijn. Van

stoutmoedig reiziger? Ik wil stoutmoediger zijn. Zwijg over alle

andere mensen met uw lof, en spreek alleen over mij. Ik weet, kan,

durf alles beter. Ik. Ik. Ik.

Maar heeft dan iedereen de ambitie om te worden keizer, veldheer,

held, ontdekker, geleerde, kunstenaar? Nee; maar ook in het

benauwdste levens-kringetje is een Noordpool te ontdekken; er is

daar ruimte genoeg voor een slagveld; en er is in elk kringetje ook

een bijzondere kunst en een bijzondere wetenschap. De bakker op

den hoek, en de schaapherder op de hei, en de schoenlapper in zijn

pothuis, ze hebben allemaal hun Napoleontische en Columbusachtige

ambities. Alle grootheid is betrekkelijk.

Maar hoor, hoe de Ik verder spreekt.

Wie mij tegenwerkt en mij wil benadelen of overtreffen; wie mij geen

voordeel gunt, mij durft tegenspreken; hij verdient het leven niet.

Wee, wie mij leed deed en mij kwetste. Nooit zal ik het hem

vergeven. Ik zal wrokken en haten tot ik mij gewroken heb. En dan

zal ik nog haten. En als ik hem gedood heb, dan zal ik nog haten.

Alle mensen zijn mijn vijanden, tenzij ze mijn meerderheid erkennen,

en mijn rechten op alles. 

Wie mijn vijand niet haat en vervolgd, die is zelf mijn vijand.

Zo spreekt de Ik, de Zelf, de duisterling, de donkere ziel.

“Bemin uw evennaaste gelijk uzelf!” Ha, ha! Ieder mens heeft een

altaartje, waarop hij een heilig beeld vereert. Hij steekt er kaarsen

voor aan. Hij laat de wierookwalmen er langs opstijgen. Hij zingt er

zijn lofzangen. Hij buigt en knielt, en brengt er offers, op hoop van

zegen.

Is dat het beeld van den even naaste? Nee, dat is de Heilige Ik.

                    

Wilt gij iemands vriend worden? Steek dan een kaarsje aan op zijn

altaartje. Wilt gij hem kwetsen? Weiger dan een buiging voor zijn

beeld.

Als gij een opmerking maakt, en een ander zegt dat hij ‘t volmaakt

met u eens is, geloof dan maar dat hij in uw opmerking lof of steun

heeft gevoeld of begrepen voor zijn Heilige Ik.

In alles ziet en voelt een mens zijn Ik; in elke boom, in elk mens. Alle

dingen, en planten, en dieren, en mensen, en gebeurtenissen zijn te

verdelen in twee soorten: goede en slechte. De goede zijn vóór zijn

Ik, rechtstreeks of met tien tussen schakels. Het is wonder, hoe fijn

een mens dat voelt, ook bij de flauwste betrekking.

Napoleon sprak van het Frankrijk dat hij zozeer had liefgehad.

Natuurlijk. Frankrijk liefhebben, was: zichzelf liefhebben en

omgekeerd. De uitlating schijnt ons onnozel, maar grote mannen zijn

vaak onnozel.

Ook zijn de dingen te verdelen in belangrijke en onbelangrijke. Als

een mens belang heeft bij een zaak, dan is ze belangrijk. Vaak is de

draad haast onnaspeurlijk die zijn belang er mee verbindt, en

waardoor zijn belangstelling wordt verklaard.

Tien mensen hebben een zelfde krant door gelezen. Ieder van hen

heeft twee en drie berichten ontmoet, die hij onthoudt. Ze hebben een

begeerte in hen geprikkeld. Wat een lezer denkt en gevoelt tussen de

regels door, dat is voor hem het eigenlijke boek.

Er was iemand geboren, zonder sexe. Hij was geen man, en hij was

geen vrouw. Hij vond alle liefdesgeschiedenissen en liefdesverzen,

zotternij. Een dichter moest nooit zijn minneverzen laten lezen. Want

alle lezers die zijn verzen zo mooi vinden, minnekozen mee met zijn

meisje. Daarom vinden ze die verzen zo mooi.

Als een mens oordeelt over een externe zaak, dan zit in zijn oordeel

altijd een interne aangelegenheid.

Wie vinden wij een edel mens? Hem, die de belangen van anderen

behartigt vóór die van zijn eigen Ik. Hij is edelmoedig, zeggen wij.

Iemand werd benadeeld, beledigd, mishandeld, en hij wrokte niet,

wreekte zich niet, klaagde niet eens. Hij verdroeg, zweeg, en vergaf.

Maar dat was dan zeker een Heilige, een Wijze, of een Zot?



                    

Ja, het schijnt ons wel buitennatuurlijk, dat een mens zijn eigen Ik

niet verdedigt. Wat heeft een mens dan te doen, als hij dat niet doet?

Zonder ikzucht, is het Ik niet denkbaar. Het zal zeker zo moeten

wezen, gelijk het is. Maar het zal toch zeker ook moeten wezen, dat

wij onszelf op de allerbeste wijze liefhebben en verzorgen. Niet in

den blinde; niet gedachteloos; niet wilddriftig; niet redeloos. Maar,

met fijn overleg, en omzichtige tactiek; met geduld en

doelbewustheid; kortom, met Rede.

De Rede en de Ik kijken elkaar wel verwonderd aan bij de eerste

ontmoeting.

Als een begeerte opstaat, en gaat waren door een mens zijn hoofd,

dan is zijn verstand vertroebeld, verstoord. Het is een bedorven

kompas. Arme mens. Hij kent zijn eigen welzijn niet meer. Hij is een

blinde prooi van een blinde en genadeloze Natuur. Arme mens. Hij

beult zich af, put zich uit. Hij loopt met gesloten ogen op een hellend

vlak naar een afgrond. Hij doet afstand van wat hij niet missen kan.

Wat zijn aard lief heeft, gaat hij haten. En wat zijn natuur haat, dat

wordt hem lief. Voorzichtigheid bestaat niet meer. Armoe, schande

worden niet gevreesd. Leven en gezondheid verspeelt hij.

Arme mens, en arm dier.

Een uitgehongerde vos liep langs een klem, waar een stuk vlees bij

lag. Hij was te slim. Ze zouden hem niet krijgen. Hij kende de

mensen en hun streken. En hij liep door. Maar hij moest en er nog

eens voorbij. Toevallig. Hij zocht het plekje niet. Nee, zijn weg liep

er langs. Maar ze zouden hem niet pakken; hij was te slim. En hij

moest er nog eens langs, en nog eens. Toevallig. En toen rook hij er

eens aan. Ze zouden hem niet ... Hij was te slim. Hij likte eens

eventjes. Dat kon geen kwaad. Hij hapte eens. Hij zat in de klem. De

begeerte had zijn arm vossen verstand getroebleerd.

En een lief poesje had het goed in huis. Lekkere kostjes en een warm

plekje. Toen kwam Maart. Ze werd half-zot en holde de voordeur uit

van het bovenhuis, de straat op, en kwam terecht op een

fabrieksterrein. Ze had vele schone avonturen, maar kon haar huis

niet meer bereiken. Nu lag ze in guur weer, met haar jonge poesjes, in

een vuil hoekje bij de fabriek, achter enige tonnen. Ze had honger, en

                    

de kleintjes gingen dood, en het vette poesje werd een magere

zwerfkat.

En een dichter brak zijn studie af aan de hoge school. Hij ging leven

voor de kunst, kreeg geen betrekking, en leed armoe. Of hij roem

kreeg? Misschien wel, misschien niet.

Alle begeerten zijn blind; de eerzucht en de geldzucht, en de haat, en

elke andere zucht.

Iemand wou de Noordpool bereiken; hij dacht er roem en geld te

vinden; onderweg bezweek hij van kou en ellende.

Iemand zou de wereld verbeteren met een grote uitvinding, en

opzoek ernaar, teerde hij weg van armoe.

Iemand zou de revolutie stichten en leiden, en stierf op de guillotine.

Iemand zou een meisje trouwen. Ze was niet van zijn stand, van zijn

geloof, zijn ontwikkeling, niet van zijn karakter. Maar ze was zo lief,

lief. En hij trouwde ze ondanks zijn vader, zijn familie, zijn vrienden.

Hij verenigde zich met haar uit liefde, en scheidde spoedig van haar,

uit haat.

Arme mens, als de Natuur u te pakken heeft.

Maar niet, als gij blind blijft. Een blind mens, in den greep der

Natuur, is niet kwaad af. De Natuur kan zo heerlijk lonen, als zij u

lokken wil. Maar als zij haar wil heeft gehad, dan gooit zij u weg als

een citroenschil. Gelukkig wie dan blind blijft, en zegt, dat het

schoon is, honger te lijden en kou op een zolderkamertje voor de

kunst, al wil de kunst niet bij hem wonen.

Maar arm mens, die ziende wordt, en het verledene beklaagt, en zegt

dat hij zo dom was en als onnozele stumper voor niets heeft gelden,

omdat hij alles gaf en zo weinig kreeg.

Gelukkig ook de mens, die zichzelf met zijn dwaasheid kan

aanvaarden; die glimlacht en zegt: Och, ik heb veel betaald, maar ook

veel genoten; de ruil was goed; maar het is nu uit; ik ben tot verstand

gekomen; kinderen moeten hun kinderziekten hebben, en ik heb de

mijne gehad; maar ik ben nu een man geworden en zal doen als een

man, voor zover ik verstand heb.

Voor zover gij verstand hebt. Goed zo. Want gij moet vooral niet

wijzer willen doen dan ge zijt. Aan elk mens past een hoeveelheid



                    

zotheid in zijn leven; wat men tenminste zotheid kan noemen, in het

abstracte, maar wat wijsheid mag heten voor hem, die die zotheid

nodig heeft. 

De Natuur geeft haar loon, en is een zachte stoel om op te zitten; en

de wijsheid geeft haar loon, en is een zachte stoel om op te zitten.

Maar wie gaarne met meer wijsheid leeft dan hij heeft, die gaat tussen

twee stoelen in zitten, en ligt te verschrompelen van levensarmoe.

Erasmus zal zijn lof niet zingen.

Plezierig Ongeluk.

De mens is baatziek, inhalig. In alle opzichten is hij dat: in geld, in

eer, in zingenot. Altijd: hebben, hebben; halen, halen. En dat is heel

goed, zolang de Rede hem leidt.

De mens vraagt niet of zijn behoeften zijn vervuld, maar of een ander

niet méér heeft; altijd gaan zijn schele blikken links en rechts in een

andermans bord. Hij wrokt tegen wie meer heeft, als tegen den

brenger van een kwade boodschap.

Hij heeft een afkeer van ieder die in het voordeel is.

Hij weet niet dat dit in hem omgaat; dus weet hij ook niet, dat een

ander dit gevoelt. In hun naïef-heid lopen de mensen naar elkaar en

vertellen van hun geluk, hun voorspoed; onnozellijk gelovend dat de

anderen nu ook blij zullen zijn. Deze tonen blijdschap, onbewust dat

ze huichelen. Inwendig zijn ze boos, want ze voelen pijn. Zij zeggen

later, dat die anderen zo bluffen en opsnijen.

Indien gij veel geld verdient; indien gij wordt geprezen; indien uw

kinderen het goed maken in de wereld; indien gij hebt genoten van

kunst en wetenschap of van uw reis; zwijg ervan, want men zal het u

kwalijk nemen. Zelfs als uw ziel geniet van rust en vrede en vastheid

en vertrouwen in God, zwijg ervan, want men zal er u om haten.

Maar als gij het slecht maakt, met uw gezondheid, uw geld, uw

kinderen, uw levensvoldoening, ga dan tot de mensen en klaag uw

verdriet. Zij voelen zich in het verborgene zo kontent, dat zij dit leed

niet hebben en gij wel. Zij zijn u genegen als den brenger van een

goede boodschap. Hoor ze eens opgewekt tot u praten; hoe vol

                    

belangstelling en goedheid en troost. En als ze u weer ontmoeten, dan

vragen ze hoe het gaat, en willen almaar doorpraten over uw ongeluk,

totdat het u verschrikkelijk hindert. Het is zo’n plezierig onderwerp,

het leed van een ander.

En als ze anderen tegenkomen, dan vertellen ze gauw uw leed verder,

en vinden overal open oren, en overal ontstaan opgewekte

gesprekken. Wie eigenlijk geen tijd heeft, neemt er toch een paar

minuten af om nog even door te praten. Voor het fatsoen nemen ze

wel den medelijdenden toon aan, in onbewuste huichelarij, maar

inwendig zijn ze zo voldaan over het onaangename nieuws. Het is net

zo plezierig als kwaadspreken.

Is het mensdom zo slecht? Toch niet; alleen maar onwetend van wat

in ze omgaat.

Wedijver.

Het ene paard wrijft zich gaarne eens tegen het andere. Zo wrijft de

ziel van een mens zich gaarne tegen een andere ziel. Gij wilt zo

gaarne aan een ander vertellen, hoe gij zijt, wat gij deed en wat gij

dacht, wat gij voelde en wat gij zeide. Maar dat wrijven tegen een

ander, zal leiden tot kribben en bijten. Die ander wil zich ook wel

eens schuren.

Er is gezegd, dat het diepste wezen van een mens is: de zucht om te

bestaan. Maar men denken hierbij niet alleen aan het stoffelijk leven.

Ook in het geestelijke wil men er zijn. Ons beeld willen wij zien, als

schaduw op den grond, of in alle spiegels, en vooral in den geest aller

mensen. Het is of wij niet bestaan, als anderen ons niet kennen.

En allen, waar we onszelf in voelen leven: vrouw, kinderen, ouders,

ambtgenoten, landgenoten, allen, waar we ons zelf in zien, die willen

wij sterk, groot, in vergelijking met andere vrouwen, kinderen,

ouders, enzovoorts, omdat in hun wezen het onze zit besloten. Als

een vreemdeling in de krant spreekt over onze landgenoten, dan lezen

we dat met een belangstelling, alsof hij ‘t had, individueel, over

onszelf. De leerling wil zijn meester naar boven heffen, om zelf te



                    

rijzen. En ook de meester zijn leerling. Maar als een vergelijking

komt, dan worden ze elkaars vijanden.

Het is goed. Gelijk de Liefde de gehele natuur, plant en dier en mens,

zich doet tooien en verrijken, zo dwingt de zucht om geprezen te

worden, den mens tot goed doen en goed zijn, of althans goed

schijnen. De luie wordt werkzaam, en de gierige vrijgevig, om lof te

winnen. De eerzucht is slechts dwaas en slecht, als zij voert tot

dwaasheid en slechtheid.

De mens is het eeuwig vergelijkend wezen.

Een ander zien, is: zich met dien ander vergelijken, wedijveren. En

hij ziet altijd anderen, ook als hij alleen is. Als het een ander slecht

gaat, en hij voelt meelij aan de oppervlakte en hij komt te hulp, dan is

er onder dat meelij nog een hem onbewuste voldoening. Alleen als hij

schade heeft van het ongeluk van een ander, gevoelt hij eerlijk leed.

En als hij voordeel heeft van een anders geluk, gevoelt hij eerlijk

vreugde over een anders welzijn. Hij gunt toch wel geluk aan

anderen, tenzij het een vijand is, als hij zelf maar meer heeft. Als hij

zelf tweemaal zoveel geluk heeft als hij op kan, en een ander heeft

driemaal zoveel als die op  kan, dan is hij boos op dien ander.

Overtreffen is zijn wil. Daarom heeft hij een scherp oog voor de

gebreken van een ander, en ziet niet die van zichzelf.

De mens vindt dit alles heel slecht; dat is hem zo geleerd; ook keurt

zijn Rede het af. Hij wil niet slecht zijn of heten; zijn natuur heeft

behoefte aan goedkeuring van anderen en zichzelf. Daarom ontkent

hij ten heftigste, dat alles zo is, gelijk het is. Een mens zegt zo: “Het

is dwaas of lelijk om dit of dat te gevoelen; daarom wil ik het niet

gevoelen, en ik gevoel het ook niet.” O, een mens zou spoedig

volmaakt wezen, als hij maar kon zijn, wat hij wil zijn. Maar natuur

is natuur. En hij wil zijn natuur niet kennen, omdat ze te lelijk is. Hij

roept altijd bij elke beschuldiging van buiten of van binnen: Het is

niet waar. Aldus is hij het leugenachtigste wezen uit de schepping,

juist door zijn zucht om mooi en goed te wezen. Een tijger veinst

niet, dat hij liever gras lust dan vlees; hij vindt vlees eten zeer goed.

Maar een mens ontveinst aan anderen en zichzelf zijn afgunst, zijn

leedvermaak, zijn haat en wrok, zijn hebzucht en zinnelijkheid, en al

                    

die neigingen die in zijn natuur liggen, maar slecht heten. Toch

spreekt in stilte altijd zijn geweten. Daarom is onvrede het kenmerk

van de mens. Een geheime, hemzelf maar halfbewuste knaging

vanbinnen, is zijn bestendig lijden. Hij kan niet in ruste erkennen, dat

er den hele dag dwaze en slechte dingen door hem heen gaan. Hij

moet immers anderen overtreffen. Dus noemt hij zich wijs en goed.

Maar de stem van het geweten zwijgt niet; de latente Rede blijft

klagen.

De wedijver in alle mensen, is als een lokstem, komend uit de

duisternis om ons heen, die wil dat ieder het beste doet, wat hij kan,

schijnbaar voor het eigen voordeel, maar in werkelijkheid voor aller

belang. Niemand kan iets goeds doen voor zichzelf, of hij dient de

mensheid.

De geheime bedoeling der schepping is communistisch.

De domme wedijver kweekt afgunst en leedvermaak. De wijze

wedijver kweekt eigen vermogens, voor de mensen, om Gods wil. De

wijze verheugt zich, dat de gave van een ander zo groot is. Hij zal

daarvan leren en voordeel hebben.

De wereld zal de volmaaktheid naderen, als de Rede den wedijver aan

zichzelf heeft doen begrijpen in de Goddelijkheid van zijn oorsprong

en doel; als het egoïsme en het altruïsme begrijpen dat ze zich

bewegen in één richting.

Die gouden eeuw zal aanbreken, als de Goddelijke Rede heerst hier

op aarde.

Weldenkend Mens.

Hoe mooi is het dat een weldenkend mens zijn eigen geluk maakt.

De lof brengt u in roes. Hij stijgt u naar ‘t hoofd; het suist in u en gij

voelt u overgelukkig als een dronken mens. Gij loopt naar anderen

om te vertellen van uw eer, maar zij zijn niet zo opgetogen als gij

verwachtte; zij zijn zelfs onverschillig of spotten met u. Gij vindt hen

nare mensen. Gij eist in stilte eerbied van ze; gij wilt dat zij uw rang

zullen erkennen. Maar zij doen het niet. Zij denken: “Al ben jij sterk



                    

in het eene, wij zijn sterk in het andere.” Zij vinden u belachelijk en

hatelijk, in uw aanmatiging. Gij moet hen haten. 

Als er nog zijn, die u prijzen, dan voelt gij nog hun veinzerij, hun

onwil; zij zijn te karig. Gij haat hen ook.

Dan ontmoet gij weer degene, die u ‘t eerste zo sterk prees om uw

bekwaamheid. Als een vriend gaat gij hem tegemoet, want gij

verwacht weer nieuwen lof. Maar nu praat hij over andere dingen,

alsof er een gewoon mens naast hem liep. En komt hij te spreken over

uw werk, dan heeft hij zelfs aanmerkingen, en vraagt lof voor zijn

inzicht, want dat was ook de bedoeling van zijn eersten lof voor u.

Gij haat hem nu ook.

Gij gaat de hele wereld haten, en zijt diep ongelukkig in uw roes van

zelfwaardering.

Totdat uw leed eindelijk aan uzelf bewust wordt, en gij begrijpt dat

ge dronken zijt en lichtelijk krankzinnig. Gij krijgt meelij met uzelf

om de verwarring van uw hoofd en de knaging in uw hart. Gij

betreurt de dagen, toen niemand u prees.

Wat leefde gij toen stil en tevreden, met voldoening over uw werk.

Gij begrijpt nu al de wijze woorden die ge ooit hebt gelezen over lof

en eer. Gij begrijpt dat niet de mensen de oorzaak zijn van uw

ongeluk, maar uw eigen domme hart.

“Doe het loffelijk werk, en trek u dan terug,” zegt de oude wijsheid.

Loop hard weg, als de mensen u willen prijzen, en stop uw vingers in

de oren.

In nederige zelfkennis herinnert gij u, hoe gij zelf vroeger hebt

gedaan tegen alle mensen die lof verdienden, precies zoals de anderen

nu deden tegen u. Gij mocht dat vroeger zeker wel doen, maar zij nu

niet? En terwijl gij zo denkt, komt er helderheid in uw hoofd en rust

in uw hart. Gij begint het geluk terug te vinden, dat de lof u had doen

verliezen.

Hoe gelukkig, zegt gij, zijn eenvoudige kleine mensen. Zij hebben

geen bijzondere gaven; van hen wordt niets bijzonder geëist, en zij

eisen niets bijzonder, van niemand. Zij kennen vrede en rust. Gij wilt

doen als zij: in stilte uw werk verrichten en aan niemand iets vragen,

opdat uw gave u geen vloek wordt.

                    

Aldus heeft uw weldenkendheid u gered; zij heeft u ontrukt aan uw

eigen dommen wil, en u weer verbonden met de Rede Gods, waarbij

alleen het geluk is te vinden.

Haat en Strijd.

Er is in de ziel van een mens veel latente vijandschap. Ieder die ooit

uw vijand is geweest, blijft uw latente vijand. Gij kunt u verzoenen

met hem, en vriendschap sluiten, en lief en goed zijn voor hem, en

veel weldaden van hem ontvangen, en warm berouw gevoelen over

uw vroegere vijandschap. Dat alles is goed en wijs. Maar die oude

vijandschap, hoe ook verflauwd en weg gedoofd, is er nog. Laat er

slechts een nieuwe wrijving komen, en gij zult zien, hoe het

nauwelijks smeulende vonkje fel kan opvlammen. 

Haat is de toestand ener ziel, die niet wil dulden, dat daar buiten iets

strijdt tegen haar begeerten, terwijl zij het toch moet dulden. Als gij

haat, dan is eigenlijk de gehate persoon of gebeurtenis, bijzaak voor

u; de ziekte uwer ziel is hoofdzaak. Als gij haat voelt, kijk dan niet

naar buiten, maar naar binnen. Daar zit de pijn en haar oorzaak. Wilt

ge uzelf genezen, dan moet ge vergeven; gij moet de mensen en

gebeurtenissen aanvaarden, ook al blijft gij er tegen strijden omdat

het moet. Gij kunt geen uitzondering maken. Eén mens haten, en aan

de rest allemaal vergeven, dat gaat niet. Het opflikkeren van de eene

vijandschap ontsteekt al de andere, totdat uw gehele ziel brandt van

een algemene haat, dan haat gij er binnen vijf minuten vijf anderen.

Daaruit blijkt dat de gehate mensen bijzaak zijn.

De haat is een vuile ziekte van zielsdomheid. 

Het volk zegt, als iemand toornig is: “Hij heeft den duivel in” of “Hij

is des duivels.” En zo is het. De toornige heeft den duivel in zich en

hij behoort aan den duivel. De toorn is een acute haat, en de haat is

een chronische toorn.

Kleine eenvoudige mensen, die maar weinig vragen, kennen den haat

maar zwakjes. Maar sterke zielen met felle begeerten, die haten

brandend. Dat wil zeggen: zijzelf branden, hun ziel ligt in de hel.



                    

Maar een sterke ziel te hebben, met de zachtheid en het geduld der

kleine mensen, dat is waarlijk groot zijn.

Waar gij ook gaat, gij zult er een nieuwe kring van vijanden vinden,

want gij neemt uzelf mee, en iemand is uw vijand, niet omdat hij is,

zoals hij is, maar omdat gij zijt, zoals gij zijt.

De eene Wil kan den anderen niet dulden. Als gij merkt, dat een

ander zich wil doen gelden, zich wil uitbreiden, u terug wil dringen,

dan verheft zich uw zieltje, omdat zij hetzelfde wil. Als in één zieltje

de Wil wakker wordt, dan beginnen alle zieltjes te trillen, want zij

gehoorzamen aan één blinde natuurmacht, gelijk alle elektrische

klokjes moeten tingelen, als de stroom door den draad gaat, die ze

verbindt. De wijze ziel is geïsoleerd, en alleen door de Rede

aangesloten bij de andere.

De mensen strijden vaak om mekaar goed te doen. Ze willen mekaar

hun kennis, hun beter begrip opdringen; ze willen mekaar leiden,

verbeteren. Maar niemand wil gaarne zo goed gedaan wezen van een

ander. Daarom strijden ze. Neem gij in stillen dank aan, wat een

ander u voor goeds heeft te geven. En spant hij zich in om u wat

goeds te geven, terwijl gij reeds wat beters hebt, zwijg en glimlach.

Hij is een onschadelijke dwaas. Maar als gij boos wordt en

tegenstrijdt, dan geeft gij hem de macht om u veel kwaad te doen. Het

kwade van elke kwade zaak, zit immers niet in die zaak, maar in u.

Aan hoeveel boosheden hebt gij reeds geleden, en gij eindigde toch

altijd met de mensen en dingen te aanvaarden gelijk ze waren. Gij

kond daar ook mee beginnen, en dan toch strijden als het moet.

Slechts met een vreedzaam hart kan men goed strijden.

Als één opening van een vulkaan begint te roken en te borrelen, dan

kunt gij ze geen van alle vertrouwen. Als uw ziel zich aan één

strijdbeweging overgeeft, wantrouw dan uw hele ziel.

Gij hebt een sterk gevoel van uw ikheid; gij wilt veel ruimte vullen.

Anderen ook.

Als gij meer waarde hechtte aan uw eigen oordeel over uzelf dan aan

dat van anderen, dan zoudt gij een ander mens zijn. Strijden tegen

hen, is erkennen, dat hun oordeel grote waarden voor u heeft.

                    

Wapens te hebben tegen iemand, en niet te strijden, dat is sterk zijn.

Ook: iets bijzonders te weten en te kunnen, en toch verborgen blijven.

Als de mensen dat van u vermoeden, dan zult gij gevreesd worden

om uw kracht. Maar als gij het daarom doet, dan is uw kracht maar

schijn.

Communisme.

Als een mens wat heeft gevonden, ontdekt of gemaakt, dan drijft zijn

instinct hem naar de mensen met den kreet: Ik heb wat, ik weet wat,

ik kan wat: kom hier en kijk; luister, hoor; koop, betaal of bewonder.

Zoals de man wordt gedreven naar de vrouw, en de vrouw naar den

man, omdat de natuur wil dat beiden bijeen zijn; zoals de honingbij

rekent op de bloem, en de bloem op de bij; zo wordt de mens die wat

heeft of kan, naar de mensen gedreven door zijn winzucht of

eerzucht, om daar te geven wat hij kan of heeft. En zij wachten op

hem, gereed met hun geld en hun lof, om aldus in schone symbiose

elkaars noden te vullen in eerlijk communisme.

Evenmin als in het algemeen de man de vrouw omhelst om het kind,

evenmin geeft de koopman zijn gave aan de mensen om het welzijn

van de mensen.

De man zoekt bij de vrouw het stoffelijk zinne-geluk. En de

eerzuchtige, die op zijn manier ook een koopman is, zoekt het

geestelijk geluk van de eer of bewondering.

In al deze gevallen is het doel der natuur een strijd tegen de

vergankelijkheid: het mensdom moet blijven bestaan; en het weten en

kunnen der mensen moet ook blijven en daarvoor worden

overgegeven aan anderen, die het weer zullen overgeven aan anderen.

Wat één heeft, dat moeten allen hebben, en houden. Zo is de wil

Gods.

Een diepe drang der schepping gaat naar het communisme. De

heuvelen vullen de daden. Samenleven is ruilen. Ruilen is

gelijkmaking; wederzijds wordt het gemis door een te veel

aangevuld.



                    

De afgunst wil gelijkmaking. De wedijver prikkelt tot evennaring.

Het medelijden dringt tot geven. De mensenliefde tot helpen.

De hele schepping zou reeds lang een effen gelijkheid vertonen, als

naast dat sterven naar effening niet tegelijk bestond de drang naar

verheffing en differentiëring.

De heuvelen vulden de daden, maar elders hief de bodem zich weer

op. Ieder die wat weet, wil het gaarne aan een ander leren, maar tracht

tevens veel nieuwe kennis te verwerven, opdat hij toch blijft

uitsteken. En waar de wedijver gelijkheid bracht, daar rustte hij niet,

maar werkte door, tot er weer verschil ontstond.

Wie altijd het eigen bezit vermeerdert in egoïsme, en het dan weer

afstaat in communisme, die is een goed mens, en leeft zeker in de lijn

Gods of de Heilige Linie.

Geven is mensengeluk. Maar een mens eist er wat voor terug. De

hoge mens is reeds gelukkig met het stille weten dat hij goed deed. 

Als in een land grote behoefte is aan voedsel, dan komt de koopman

en voert het aan. Goede mens; hij helpt zijn evennaaste in den nood.

Zijn winzucht is Gods prikkel om hem dienstbaar te maken aan de

anderen. Als hij zijn winst heeft ontvangen, dan heeft hij wat hij

zocht, en zijn rekening is afgesloten met God en de mensen.

De kunstenaar en de geleerde zwoegen ook voor het mensdom, om

eer.

De mensen luisteren braaf naar Gods prikkels, maar het gaat alles

ongeregeld en onbestuurd. Daarom is er algemene ontevredenheid

over zichzelf en het leven.

Een koopman is oud en heeft veel geld. Hij klaagt: “Och, wat is toch

mijn leven geweest; wat heb ik eraan gehad, met al mijn geld.” Dit

komt omdat hij als redeloos lastdier heeft gezwoegd, voortdurend

onder de zweep zijner winzucht, en niet bedenkend dat hij nog andere

noden had. 

En een kunstenaar is oud en heeft veel moois gemaakt, maar bleef

arm aan geld. Hij klaagt: “Och, wat was mijn leven; alle kunst is toch

niets dan een blauwe nevel die optrekt, en dan toont het oude proza

zich eeuwig-blijven; nu heb ik eer, maar de fabrikant leeft op zijn

kasteel, en de wielen van zijn automobiel bespatten mij met modder.”

                    

Dit komt omdat hij verzuimd heeft, zijn andere noden te vervullen.

God wil dat elk mens leeft met fijn overwogen zelfzucht. Wie leeft

voor zichzelf, zo mooi, dat is: zo redelijk als hij kan, die leeft óók zo

goed als hij kan, voor de mensheid. De appelboom kan in het belang

van zijn meester niet beter doen, dan een gezonde appelboom te zijn,

en te halen wat hij kan uit grond en lucht, uit licht en warmte der zon.

Het redelijkste egoïsme is het opperste altruïsme, zoals God het

begeert, die aan de mensen gaf, niet alleen de stuwing hunner natuur,

maar ook de sturing hunner Rede.

Verlichte Ziel.

Gij wordt meer bedrogen door uw eigen ziel, dan door den slechtste

mens ter wereld. Bij vermanende woorden, die gaan van uw hoofd

naar beneden-binnen, kijkt zij deemoedig, en stemt alles toe; maar zij

weet alles zóó te draaien, dat zij haar zin krijgt. Nadat zij een heel

ernstige afspraak met u heeft gemaakt, doet zij gauw net anders dan

bedoeld was, en beredeneert dan dat het zóó nu eigenlijk heel goed is.

Want de ziel redeneert ook, met uw verstand dat zij in beslag neemt,

en gij meent dat uw Rede oordeelt, maar werkelijk is zij het die

spreekt.

Bij al haar sluwheid is de ziel zo onnozel: zij meent, het verstand te

bedriegen, en bedriegt zichzelf, gelijk een kind dat Moeder meent te

foppen. Zij telt haar eigen geluk niet; alleen maar het ogenblikkelijk

voldoen eener enkele begeerte.

Als uw ziel een willige en oprechte leerling wordt van uw verstand,

dan hebt gij het ver gebracht in deze wereld. Als zij daardoor iets

nalaat wat zij zo gaarne wou doen, of iets doet wat zij zo gaarne wou

laten, dan verricht gij een grote daad, al komt het niet in de krant.

Als uw ziel veel heeft geleden, door haar dommen wil, dan kan er iets

in haar ontstaan, dat heet: Goede Wil. Dan zoekt zij uw verstand, en

loopt het na, en smeekt: Help mij!

Nu weet zij, dat zij is wat zij is, en heeft wat zij heeft, en voelt wat zij

voelt, onafhankelijk van het oordeel der mensen. Zij kent het verschil

tussen genot en geluk. Als zij zichzelf ziet, naakt, in haar



                    

eenzaamheid, dan weet zij, dat zij niets anders het hare kan noemen

dan hetgeen zij in haar naaktheid daar in zich heeft, en dat zij al het

hare daar altijd in zich meedraagt, onvervreemdbaar.

Nu kijkt zij met kinderlijk vertrouwen naar boven, naar de Rede, en is

een verlichte ziel, tot wijsheid opgevoed.

Het Oog der Mensen.

Er is binnen in u een blik van uw eigen Rede op uzelf, en een blik der

Mensen op u. Gij wilt zo gaarne dat de mensen goed over u denken,

ofschoon gij wel weet, dat ge toch niet zo bijzonder goed zijt,

ondanks uw deugden. Verzoen u met de gedachte, dat de mensen al

uw zwakheden kennen, die gij zelf kent. Gij behoeft die niet

uitwendig te belijden, want voor biechtvader zijn slechts zij geschikt,

die hun eigen zonden kennen. Maar als gij vrede hebt met de

gedachte dat zij u doorzien, zoals gij in waarheid zijt, dan zult gij

leren om uzelf te doorzien, zoals gij in waarheid zijt.

Uw eigen stille denken wordt overheerst door den blik der mensen in

u. Zodra gij iets ziet van uzelf, dat gij slecht vindt, dan moffelt gij dat

gauw weg, opdat die mensenblik in u het niet zie, en tegelijk

verdwijnt het voor uw eigen blik. Gij veinst voor dien mensenblik in

u, en bedriegt tegelijk uzelf.

Wees eens zo schaamteloos en onverschillig dat gij in uw volle

naaktheid u durft tonen aan dat oog der mensen in u, en gij zult leren

uzelf te zien zoals gij zijt. Over de mensen daar buiten u spreken wij

niet eens. Zij hebben niets te maken met de verborgen werking uwer

ziel. Belijd echter maar inwendig in stille biecht aan Elkerlijck, elk

gevoel en elke opwelling. Het oog van Elkerlijck in u mag het zien,

dat gij zijt: lichtgeraakt, kwalijk-nemend, prikkelbaar, ijdel en koket;

trots en heerszuchtig; afgunstig en haatdragend; baatziek en

zelfzuchtig; zinnelijk, en de rest.

Door die schaamteloosheid zal uw Rede zuiver en vrij worden.

Iemand deed een ondeugende streek. Een ander zag dat toevallig,

maar hij verweet het hem nooit, en zei er ook nooit iets van tegen

iemand. Toch haatte de eerste hem altijd, omdat hij getuige was

                    

geweest van zijn slechtheid. Wij willen den spiegel stuk slaan, die

ons onze mismaaktheid toont. Al kennen wij onszelf als lelijk, toch

eisen wij van den spiegel, dat hij ons mooi vertoont.

Als wij onszelf kennen in onze slechtheid, dan hebben wij nog niet

altijd berouw. Maar als anderen ons nu ook kennen, dan kan opeens

het berouw komen. Onze slechtheid is ons dan leed, niet omdat ze

bestaat, maar omdat anderen ze afkeuren. Als een mens zichzelf

slecht vindt of dwaas, en hij heeft daarbij een volmaakt rustige ziel,

dan is hij een schelm of een filosoof. De gewone mens kan dat niet

velen. Hij wil dat niet zien dus ziet hij het ook niet. Er zijn geen erger

doven, dan zij die niet willen horen.

Er zijn binnen in ‘s mensen wezen “logica dichte schotten”, gelijk er

zeer mooi is gezegd. Maar meestal zijn er gaten of althans

doorschijnende plekken, in die schotten. De mens ziet dan even

zichzelf met vluchtige blik. Maar hij wil niet zien. Dan gaat hij

schipperen met zijn verstand; hij legt aan zichzelf uit dat het toch zo

erg niet was; dat men omstandigheden in aanmerking moet nemen; en

ook de bedoeling was zo erg niet; kortom, spoedig is zwart, wit

geredeneerd. Maar de mens heeft daarbij toch een pijnlijk gevoel van

onrust. Dat is het verzet der Rede. Er is een inwendig conflict. Het

geweten knaagt; zo noemt men dat. 

Het geweten is het weten van wat goed en slecht is in ons. Het is in

de mensen ontwikkeld in den loop der eeuwen. Wij hebben het

gekregen als ingeboren begrip, namelijk als erfdeel van onze vaderen,

en als overgenomen begrip van de mensen waartussen wij zijn

opgegroeid; ook hebben wijzelf het verbeterd door eigen denken en

ervaren. Het geweten is dus: instinctief, sociaal, en individueel. Het is

het bewuste of min of meer verborgen weten en voelen van hetgeen

wij moeten doen en laten om in harmonie te wezen met de Eeuwige

Harmonie. Het is het zuivere weten van dat, wat tegelijk goed is voor

onszelf, voor alle mensen, voor het heelal. Het is het begrijpen en

voelen van Gods wil. Het oog Gods is daarbij gekomen in de plaats

van het oog der mensen.



                    

Toorn.

De toornzieke vindt overal redenen om te toornen. Een steen die in

den weg ligt, zal hij schelden en schoppen. Het begint met een

kleinigheid en nog een kleinigheid, en weldra staat heel zijn ziel in

gloed van haat en strijd.

De vreedzame gaat langs de moeilijkheden af, of stapt er over heen.

De mensen die hard waren, maakt hij zacht, en die tegenstreefden,

worden meegaand.

Als de toorn in iemand trilt, zoekend wie hij zal aanvallen, dan is zijn

ziel ziek. Als hij daarbij verstandig is, dan erkent hij zijn kwaal, en

tracht zich te genezen. Wie zelf in vrede is, maakt de hele wereld

vreedzaam. Ik geloof haast dat een steen die in den weg ligt, opzij zal

gaan, door enige zachte en verstandige woorden. En is een steen niet

te bereiken met woorden, een mensenhart wel.

De brand in een boerderij begint met een klein vonkje. Daarom loopt

de zorgzame boer, voor hij zich ter ruste legt, met een veilig

lantaarntje door huis en schuur en stallen, om te zien of alles goed is.

De wijze mens weet dat zijn verkeerde vijand vanzelf zijn straf krijgt

door den noodzakelijken, dat is: den goddelijken, loop der dingen.

Maar hij hoopt niet op Gods gestrengheid voor hem, want hij vreest

ze voor zichzelf.

De eene gebrekkige bestraft den anderen, en meteen krijgt hij zijn

straf voor eigen gebreken. De hamer die een ijzeren bout drijft in den

harden steen, lijdt zelf bij elke slag. De wijze wil niet gaarne de

hamer wezen in Gods hand.

Soms lijdt de ziel aan een verborgen, onbewusten toorn. Dat is:

humeur. Wie humeur heeft, aanvaardt niets, en moet toch aannemen.

Hij onderwerpt zich niet, en moet toch gehoorzamen. Hij wil niet, en

moet toch. Hij weigert, en laat toch toe. Hij is als een huilend kind,

dat zich laat voortsleuren door een forse hand; het stampt op den

vloer en schopt tegen den muur. Ieder die dat ziet, moet lachen.

De mens met humeur is redeloos. De hond krijgt een schop, omdat de

kat kwaad deed.

                    

Vrienden moeten lijden om wat de vijanden deden. Hij grauwt tegen

alles en allen. De regen krijgt een snauw, en de zonneschijn, het stof,

en de modder. Hij is boos op zichzelf, omdat hij boos is. En hij is

boos op de mensen, omdat ze hem boos maken. Omdat zijn humeur is

bedorven, bederft hij nog meer zijn humeur.

Het humeur is belachelijk, maar de toorn is vreselijk. Het humeur is

onderaards gerommel, maar de toorn is uitbarsting met vurigen gloed

die verteert en vernielt.

Afgedwaald Zaadje.

De plannen schieten vanzelf op in een mensenhoofd, zonder zijn

bewusten wil, en ook tegen zijn wil. In onbewuste ogenblikken gaat

uw begeerte stil aan het werk, en maakt zich meester van uw

gedachten, en vormt een plan. Eerst gebeurt dit bij wijze van

veronderstelling, waar gij u een ogenblik mee vermaakt, als met iets

dat toch geen werkelijkheid zal worden. Maar zonder dat gij het weet,

zit er nu al de kiem van het plan. Die ogenblikken van spelende

fantasie herhalen zich. Telkens werkt gij dat plan een beetje verder

uit; langzamerhand, of ineens plotseling, komt de uitvoering der

daad, en gij zijt verwonderd over uzelf.

De sluipwesp legt haar eieren in een rups. De rups weet het niet; zij

zwelt. Zij brengt wespen ter wereld, en sterft.

De mensen kennen niet de geschiedenis hunner daden. Zij zijn

zichzelf vanbinnen een vreemdeling. 

Een man werd verliefd. Hij zei, dat het meisje een fee was, een engel,

een godin. Jaren later was hij vader van veel kinderen. Zijn haar was

grijs en zijn voorhoofd gerimpeld. Hij was vroeg oud van arbeid en

zorg.

Een geleerde werd bevrucht met een eerzuchtig plan. Hij beulde zich

af, bedierf zijn gezondheid, verwaarloosde zijn gezin, verslonsde zijn

ambt. Hij werd ziek en arm.

Twee mensen hadden een verschillend begrip van de waarheid. Ze

streden beiden met drift om den ander tot inzicht te brengen. Ze



                    

werden bitter en vol haat, omdat de ander zich niet wou laten

onderwijzen. Hun gezichten werden grimmig.

De verliefde man kweekte kinderen. De geleerde schreef een goed

boek. De twee strijders verbeterden iets aan elkanders mening, en aan

die van anderen. De Natuur knikte zachtjes met het hoofd en

glimlachte voldaan, want Zij had in ‘t verborgen den wil van al die

mensen bevrucht.

De rups stierf, maar de larven der sluipwesp gingen leven. Het geluk

der mensen sterft, maar hun werk gaat leven. Het doet er niet toe; zij

zijn toch dronken, hun geest is bedwelmd en ze prijzen zich gelukkig.

Het is geen wijsheid om aan de bedoelingen der Natuur te willen

ontsnappen. Integendeel. Het zou de grootste domheid wezen. Alle

geluk moet van de Natuur komen. Maar hou ze in ‘t oog. Doorzie ze.

En blijf nuchter. En als gij voelt dat gij bedwelmd zijt, weet dan dat

gij dronkenmans meningen hebt, en dronkemanspraat verkoopt. En

als er dan een uitnodiging komt, van buiten of van binnen, tot een

daad, antwoord dan: Ik ben nu dronken; maar ik zal nuchter worden;

kom dan terug.

De Natuur krijgt met zo’n zwakke middeltjes haar zin. Iemand kijkt u

op straat aan met belangstellende blik. Een ander neemt diep zijn

hoed voor u af. Een derde lacht u vriendelijk toe. Een vierde zegt een

vleiend woord. En al die prikkeltjes der Natuur brengen u tot daden,

zonder dat gij het zelf weet.

Wees waakzaam. Kijk naar binnen. Gij kunt niet begrijpen, waar in

den Zomer een afgedwaald zaadje toch terecht komt.

Goed en Kwaad.

Voor zichzelf vindt een mens alleen goed, wat hem, naar hij meent,

versterkt of voordeel geeft. Als hij onmatig is, en hij erkent dat hij

zijn gezondheid scha doet, dan vindt hij zichzelf slecht. Als hij zijn

buurman een stuk grond ontneemt en dat bebouwt, dan vindt hij

zichzelf goed, tenzij er wraak of straf op volgt. Een haas die zijn kool

opeet, is slecht. Diezelfde haas wordt geschoten; hij is zwaar en vet;

nu is het een goede haas.

                    

Zo is de mens als eenling beschouwd.

Ook de maatschappij vindt goed en kwaad, wat haar versterkt of

verzwakt. Wie steelt, is slecht; want oneerlijkheid verzwakt de

maatschappij; het samenleven wordt er moeilijk door. Wie hard werkt

en iets vindt of maakt voor het algemeen voordeel, is goed.

Groepen der samenleving, zoals staten en standen, godsdiensten en

partijen, hebben hun eigen goed- en kwaad vinden. In den oorlog een

vijand doodschieten, is goed. Ieder lid van een andere, dus vijandige

groep, is als zodanig slecht; ieder lid van de eigen groep, is als

zodanig goed. Wie van de eene groep naar de andere overgaat, heet

aan den eenen kant een afvallige, en aan den anderen, een bekeerling.

Het partijlid of groepslid vreest zijn partij of groep. Om het voordeel

sluit hij zich dus nauw aan bij de anderen, en kijkt ze naar de ogen, en

praat ze naar de mond. Bovendien heeft hij behoefte om geprezen te

worden; ook daarom waardeert hij de dingen zoals zijn kring dat

doet. 

De maatschappij, of een onderdeel daarvan, noemt iemand die zijn

persoonlijk belang verwaarloost ten voordeel der grote en kleinere

gemeenschap, een edel volk. Geef maar, en gij zijt goed. Ontneem

maar, en gij zijt slecht.

Iemand had in drift een ander gedood. Hij verstopte het lijk, maar

stak het geld van den vermoorde bij zich; het was zonde om zoveel

geld verloren te laten gaan. De zaak werd niet ontdekt en de

moordenaar leefde spoedig in vrede. Zijn persoonlijk goed en kwaad

vinden was voldaan: een vijand was opgeruimd en hij had geld

gewonnen. Tegenover de maatschappij, in zijn geest, had hij een

sussende verdediging: die ander had hem driftig gemaakt door zijn

gemeenheid; de gedode was dus de eigenlijke schuldige. En dat geld;

als het in den grond zat bij het lijk, dan had er niemand iets aan; het

was dus heel goed dat hij het had genomen.

De moordenaar leefde dus in vrede verder, want zijn eer leed ook

geen schade, daar niemand het wist. 

Maar nu werd het lijk gevonden en de schuldige ontdekt. Hij kwam

voor den rechter; de bewijzen waren overtuigend. Nu kreeg hij

berouw; zijn tranen vloeiden. Geen wonder: zijn persoonlijk welzijn



                    

had zeer gelden; daardoor was de hele zaak slecht geworden. En zijn

eer had hij verloren. Hij vond den moord dus zeer slecht. Bovendien

begreep hij onbewust, dat hij nog het meest van zijn eer kon redden

door zijn berouw en door zichzelf slecht te vinden. In vrijheid liet hij

dus zijn tranen vloeien. Was hij een veinzer? Wel nee. Althans niet

erger dan alle mensen veinzers zijn en schijnheiligen om den lof te

winnen der hunnen.

Zedelijke zelf genoemzaamheid, namelijk goede en kwaad vinden

buiten en tegen het oordeel der mensen in, is zo zeldzaam als

schurken zeldzaam zijn, en verheven helden der gedachte. Men kan

onder en boven een zaak staan, en daardoor hetzelfde doen of laten;

maar dan is het niet hetzelfde.

Overgenomen uit: 

DE VERBORGEN SCHAT VAN ‘T WIJZE HART

door

J. MATHIJS ACKET

                    


