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Herhaaldelijk worden nog exemplaren gevraagd
van ,,De Telegraaf”, waarin mijn schets van de kolonie
te Blaricum als feuilleton is verschenen. Die nummers
zijn echter uitverkocht, en nu meenden de heeren
C ohen Z one N, dat een afzonderlijke uitgave velen
welkom zou zijn.
Het werk van journalisten, hetzij ze vluchtig een
indruk van het geziene of gehoorde leveren, hetzij ze
in een artikel hun wel-doordachte ideeën met iets van
eigen ziel erin geven, is bestemd om als een vlinder
één dag te leven, en dan verloren te gaan.
Het is mij aangenaam, dat mij is gebleken, dat
mijn werk een langer leven waard gekeurd is.
Ik heb mijn verhaal hier laten drukken juist zoo
als het in „De Telegraaf” verschenen is. Er aan toe
gevoegd zijn een ingezonden stuk van F rede Rik van
Heden met mijn antwoord en eenige nabeschouwingen,
die haar ontstaan te danken hebben aan de levendige
polemiek, waartoe mijn schets de aanleiding is geweest.
Januari 1901.

H. Hx.

De menschen, de gewone maatschappij-menschen, de
luxe-menschen, de in-de-gewone-sleur-voortlevenden,
hebben misschien wel eens in een oogenblikje van niets
doen, — als ze dat ten minste bij hun drukke bezig
heden kunnen vinden, — gehoord van uitgewekenen
uit de maatschappij, personen die zich in een troepje
afgezonderd hebben, omdat ze het gewone leven, na
nauwkeurige objectieve beschouwing, slecht vonden en
wilden beproeven op een nieuwe, betere wijze te werken
en te denken.
De meeste leden der maatschappij zijn zóó in de
sleur der gewoonte geraakt, dat ze niet tot objectieve
beschouwingen komen, maar ook hebben velen, hetzij
door eigen ellendigen toestand, hetzij door superieur
verstand en gevoel, het bewustzijn gekregen, dat de
wijze van leven in onze zoogenaamd beschaafde maat
schappij niet bevredigt, dat er „iets verrots” is in
een samenleving, waar naast elkaar bestaan menschen,
die gebrek aan voedsel en het allernoodzakelijkste
hebben, en menschen, die leven in overvloed.
Wel veel is hierover door de laatsten gesproken,
gelezen en geschreven, maar weinig zijn zij gekomen
tot daden.
Dat een troepje menschen zich afzonderen zou en
een nieuwe wijze van leven beginnen, is voor de
wereld grootendeels zulk een vreemde daad, dat zij
zich niet de moeite geeft om te trachten haar te
begrijpen en haar schouderophalend voorbijgaat.
Daardoor is het, dat van communistische kolonie’s, die,
zooals velen misschien niet eens weten, ook in Nederland

bestaan, de wereld zich zulk een verkeerde voorstelling
maakt.
Men kan het een daad van moed of van lafheid noemen,
van superioriteit of van krankzinnigheid, in elk geval
is het vormen van een kolonie een daad, die belang
stelling verdient, en men kan en mag niet oordeelen
vóór men weet.
Hoe nu te weten? Hoe de motieven te leeren kennen,
die aanleiding waren tot deze daad, hoe de begrippen
omtrent een bijzondere wijze van leven, hoe de manier
van leven zelve?
Alleen door tijdelijk mee te gaan leven in eene kolonie.
Daarom ben ik gegaan naar de kolonie te Blaricum ;
ik ben een week zoo goed als dood geweest voor de
maatschappij, en zoo heb ik de waarheid leeren kennen.
Ik heb gedurende die week een dagboek gehouden
en zal dat hier getrouw weêrgeven, omdat ik geloof, dat
op deze manier de zuiverste indruk verkregen wordt.
Ik zal wel enkele gedachten bij mijn relaas der feiten
geven, maar toch trachten zooveel mogelijk subjectieve
beschouwingen te vermijden.
Vóór ik met dit dagboek beginnen kan, moet ik u
eerst vertellen, hoe ik in de kolonie te Blaricum bij de
christelijke anarchisten kwam.
Ik had gehoord, dat een aantal menschen, voornamelijk
op initiatiefvan Prof. van Rees en Ds. Kylstra, een kolonie
gesticht hadden, om een naar hun meening beter leven
te leiden dan dat in de groote maatschappij, dat ze voor
dat doel grond gekocht hadden te Blaricum en dien
bebouwden.
Veel meer wist ik niet van de zaak.
Op een dag in September ging ik er heen. Ik
zou mij voordoen als een ontevredene in de maat
schappij, die daar toevlucht wilde zoeken; want dat
ik als journaliste kwam, mocht ik niet vertellen. Ik zou
verzoeken als proeftijd er een week te mogen doorbren-
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gen, om in dien tijd te onderzoeken of ik me bij de leden
dezer kolonie zou kunnen aansluiten.
De stoomtram Hilversum - Laren - Blaricum -Huizen
bracht mij tot voor het huis. Het is een aardig, een
voudig houten gebouw, met rieten dak. Het zag er
vriendelijk uit en maakte dadelijk een prettigen indruk
op mij.
Ik vroeg aan een vrouw, of ik Prof. van Rees of
Ds. Kylstra ook kon spreken.
,,Van Rees is er niet,” zei ze„ ,maar ik zal Kylstra
roepen. — Kylstra, een dame voor je.”
Er kwam een man, een jong werkman, met blauwe kiel
en bruine broek. Op zijn arm droeg hij een klein, blond
meisje.
„Wat wilt u?”
,.Ik wou graag Ds. Kylstra spreken.”
„Jawel, die ben ik.”
Ik bedacht me. Natuurlijk, de menschen waren hier
allemaal als arbeider gekleed. De vrouw van zooeven
was misschien ook ’n dame. Gek toch, dat ons eerste
oordeel over wat de menschen zijn, gevormd wordt
naar de kleeren, die ze dragen.
Ik sprak dus met een man, die gestudeerd had, een
man in een werkmanspak, dus een verkleeden man.
Hij glimlachte even bij mijn verbazing, die ik onwil
lekeurig toonde.
„Gaat u meê in mijn kamer,” zei hij.
Daar had ik mijn eerste gesprek met hem. In het
algemeen kreeg ik toen reeds eenig begrip omtrent
het ontstaan en het wezen der kolonie. Maar omdat
ik later de bijzonderheden veel nauwkeuriger leerde
kennen, wil ik hier van dit gesprek maar weinig vertellen.
Alleen dit: Ik vernam, dat hier een aantal menschen
woonden, die de maatschappij krankzinnig vonden, die
besloten hadden te leven in vrijheid en liefde en
toewijding voor elkaar. Zoo hadden zij gevormd de
„Internationale Broederschap.”

„Wij geven ons den naam van Christen-anarchisten,”
zei Ds. Kylstra, „we volgen hoofdzakelijk de ideeën van
Tolstoï, we zijn afschaffers, vegetariërs, anti-militairisten.”
Toen ik wegging, wist ik, dat ik had gesproken met
een mensch van goede bedoelingen, en ik wist ook,
dat ik niet onder eenig voorwendsel in de kolonie zou
willen komen, al zou deze oneerlijkheid ook zijn in
dienst van de Journalistiek.
Ds. Kylstra zou mij schrijven wanneer hij mij ont
vangen kon, maar toen ik einde September nog
geen bericht van hem gekregen had, pakte ik mijn
valies en ging er heen, daar later mijn bezigheden mij
geen week van dood-zijn zouden veroorloven.
Ik had mijn allereenvoudigste katoenen japon en
een wollen blouse meegenomen, een paar badschoentjes
(voor het werken buiten), een paar boeken (mijn liefste
dichters), kaarsen, en verdere kleinigheden en mijn
camera.
Sedert mijn oude liefde, mijn fiets, verroest in een
hoekje staat, is namelijk mijn camera de uitverkorene
mijns harten geworden en zij vergezelt mij overal.
Zondagmorgen, 23 September, reisde ik dus naar
Hilversum, liet mijn valies aan 't station staan en trok
naar Blaricum, waar ik Ds. Kylstra in de eerste plaats
wilde vertellen, dat ik als journaliste kwam, en hem
dan verzoeken mij te laten blijven. Ik geef nu verder
het verslag uit mijn dagboek:
Zondagavond. — Toen ik vanmorgen hier kwam, heb
ik het eerst met Ds. Kylstra alleen gesproken. Ik vertelde
hem, dat mijn doel was, het leven in de kolonie te
beschrijven, en vroeg hem of ik deze week kon blijven.
„Het is wel een ongunstig tijdstip, dat u gekozen
hebt”, zei hij, „op het oogenblik zijn we in een pe
riode van oneenigheid, wij hebben wat met elkaar
getwist, ten gevolge waarvan eenigen van ons heengaan.
We scheiden wel op vriendschappelijken voet, maar
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we hebben gezien, dat samenleven voor ons onmogelijk
is. De kern van onze broederschap blijft, en die zal
zich uitbreiden, daarom zou het beter geweest zijn,
als u later, b.v. in het volgende voorjaar, zoudt komen,
maar nu u er op staat deze week te blijven, zal ik er
met de gemeenschap en Prof. van Rees over spreken.
Vannacht kunt u in elk geval hier logeeren” .
„Maar wilt u zoo goed zijn, aan de gemeenschap
niet te vertellen, dat ik journaliste ben?” vroeg ik.
„Ik zou het prettiger vinden als ze het niet wisten, en
ik zou ook juister alles kunnen beschrijven”.
„O, juffrouw, ik weet zeker, dat het feit, dat u ons
gaat beschrijven, geen enkele van onze handelingen
zal wijzigen; wij vinden dat niet zoo belangrijk, omdat
wij andere dingen hebben, waar onze geest meermêe
bezig is. En ik zou het bovendien onaangenaam vinden
het voor hen te verzwijgen”.
Ik stond dus maar toe om het te vertellen. Maar
daar de meesten al uit waren en ook Prof. van Rees
er niet was, kon niet dadelijk beslist worden of ik mocht
blijven. Om 6 uur vanavond zouden allen pas bijeen
komen en Ds. Kylstra zou Prof. van Rees opzoeken
in zijn woning te Laren.
Ik besloot maar te gaan wandelen tot 6 uur.
De kolonisten gingen ook uit, maar ik wilde mij
nog niet bij hen aansluiten. Tot mijn verbazing zag
ik, dat een aantal fietsen in gereedheid gebracht
werden voor een tocht.
Ik ging de hei op, met een boek onder mijn arm.
Op een mooien Septemberdag is het best uit te houden
met Shakespeare en de hei. Daar heb ik gelegen,
midden in de bloeiende erica; het was één veld van
warm zacht paars, en één waas van violet daarboven.
Ik lag daar en dacht aan den kikker, die de menschen
uitlachte, omdat ze nooit eens lekker niets doen,
omdat ze nou nooit eens op een waterlelieblad in den
vijver gaan zitten uitrusten en vliegjes happen.
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Ik rustte wel heerlijk, soms las ik, soms deed ik
niets, maar de vliegjes. . . Die ontbraken.
Ik begon honger te krijgen. In de kolonie wordt om
12 uur gegeten; ik moest dus vandaag mijn warm
maal missen. Aan ’t station in Hilversum gebruikte ik iets.
Toen ging ik om 6 uur met mijn valiesje in de
stoomtram naar Blaricum.
En nu ben ik hier een uur. En ik heb al wat beleefd.
Ik heb dit rustig zitten schrijven, omdat ik me zelf
suggereerde, omdat ik rustig zijn wilde en moest, maar
mijn hart klopt angstig.
Ik zal doorgaan geregeld te vertellen.
Toen ik hier terugkwam, vertelde Ds. Kylstra mij,
dat ik mocht blijven. Van nu af word ik als logée
beschouwd. Kylstra stelt mij voor aan de andere kolo
nisten. Het zijn meest arbeiderstypen, maar ik maak
geen diagnose, want het kunnen wel verkleede heeren
en dames zijn. Eén leuk type is er bij: Bob, een
Engelsche jongen, met lang haar en een zwart fluweelen
pakje aan. Zeker z’n Zondagsch costuum; ik ben
benieuwd hoe die er morgen uitziet. Bob zit bovenop
de tafel. Een eindje verder zit een Italiaan met één oog.
Van de overigen onthoud ik alleen een lief, jong
vrouwtje, die mij dadelijk hartelijk de hand drukt en
mij, niet in woorden, maar door haar heele manier
van doen, verzekert dat zij het mij comfortable zal
maken.
Zij neemt mij mee naar mijn kamer boven, waar
we samen het bed opmaken.1)
De kamer is een houten hokje van ongeveer twee
bij vier meter, de eene muur is schuin, zeker onder
het dak, de andere bestaat uit een dun beschot. Er is
een klein raam.
De eenige voorwerpen, die zich in de kamer bevinden,
zijn een bed, een kist en een stoel.
‘) Het beddegoed was van de vrouw van Luitjes. Later maakte ik
kennis met dat van de kolonie en wat was ik blij daar niet op te
hoeven slapen!

Het jonge vrouwtje, — 't is de vrouw van den
bekenden agitator Luitjes, — haalt een kom en kan
voor mij.
„Ik heb den boel van den Italiaan maar weggenomen.
Hij slaapt hiernaast. Hij kan zich wel onder de pomp
wasschen. — O, daar komt mijn man".
Ik maak kennis met Luitjes.
„Nou, dat is wat moois”, begint hij ruw, „dat je
ons als journaliste komt besluipen. Als ze ’t mij
gevraagd hadden, had ik ’t zeker niet goed gevonden.
Ik ga gelukkig morgen weg, ik laat me niet bekijken
en beschrijven” .
„Gaat u weg om mij ?”
„Nee, dat niet. Ik zou toch gaan. Ik ga een week
naar Walden, timmerwerk doen. — Heb je daar den
boel van den Italiaan ? Ken je Fransch ? Dan moet je
’t hem maar vertellen, dat hij zich onder de pomp
moet wasschen”.
„Kan ik me niet onder de pomp wasschen?”
„Wel nee, die staat buiten, dat doen de mannen
alleen” .
„Dan zal ik 't hem zeggen.”
„Ja, maar eigenlijk zal hij wel niet met je willen
spreken. Als ie hoort, dat je journaliste bent, zal ie
wel woedend zijn. Pas maar voor hem op”.
Ik schrik op eens bij het denkbeeld van een
Italiaansch anarchist, die woedend op mij is en naast
mij slaapt. Maar ik laat niets merken. Lachend vraag ik:
„Och, de menschen zijn hier toch allemaal goed,
ze zullen mij toch geen kwaad doen ?”
„Dat hangt maar heelemaal af van 't begrip van
goed en kwaad.“
— Nu ben ik alleen op m’n kamertje. — ’t Begrip
van goed en kwaad. Hij kan wel kw aa d vinden, wat
ik uitvoer, en goed om mij uit de wereld te helpen.
Ik word bang. Had Luitjes maar niets gezegd. Ik
vrees anders nooit iets. Maar nu ? Die onzekerheid .. .

Gelukkig, er is een knipje op de deur. Ja, maar ’t is
wel heel klein, en het hout is zoo dun. Als iemand
het door wil trappen. . . Och. domme gedachte, ik
ben hier onder goede menschen, en ze zullen geen
geweld willen . . .

Lezer, wanneer gij dit onder uw oogen krijgt, kunt
ge u onmogelijk een denkbeeld maken van mijn angst.
Gij kunt er u volstrekt niet in verplaatsen, — gij
leest immers wat ik van mijn ervaringen meedeel,
gij weet dus, dat ik levend tot de maatschappij ben
weêrgekeerd.. .
Zondagavond (later).
Toen ik beneden kwam, ben ik naar den Italiaan
gegaan en heb hem verteld van de kan en de kom.
„O, heel goed” , zei hij vriendelijk.
En nu lach ik weer om mijn angst; de Italiaan lijkt
een van de goedigste typen, die hier zijn.
’t Lieve vrouwtje van Luitjes maakte nog wat eten
voor mij klaar, maar 't smaakte niet erg; een maal
van gebakken aardappelen en rijst is niets voor een
verwend luxe-kind.
In de keuken bij het bakken kwam Luitjes weer praten.
„Je lijkt precies op iemand, die ik goed ken. Die ziet
er ook zoo gezond en frisch uit. Ik zag je voor een
zuster van haar aan. Kijk, door die gelijkenis zou ik
in vijf minuten vertrouwelijk met je kunnen worden”.
Ik vond hem nu niet meer ruw, alleen vrij, onge
dwongen. En dan, een man, die zóó’n lief vrouwtje
had en die liefheid in haar apprecieerde, moest wel
veel van haar hebben overgenomen.
Ik had wel lust om met hem te redeneeren. En we
praatten over socialisme en geloof.

Toen de aardappelen gebakken waren, wisten we
precies hoe wij tegenover elkander stonden. Wat later
ging hij wandelen met z’n vrouw, en ze vroegen mij
om ook meê te gaan.
Ik wilde wel.
We liepen in het donker met alleen het licht van
den sterrenhemel. En we voelden de grootheid van het
oneindig mysterieuze, het eeuwig ondoorgrondelijke,
en we glimlachten medelijdend met ons zelven, omdat
we ons vóór die grootheid toch altijd als middenpunt
van het heelal blijven beschouwen. Zooals het kleinste
wezen, dat bewustzijn heeft, zich zelven beschouwt als
het individu, waarvoor opzettelijk alles geschiedt,
zóóals het geschiedt.
We spraken over dingen van het leven en dingen van
de maatschappij; maar Luitjes verzocht mij op die
wandeling mensch te zijn en niet journaliste, daarom ver
tel ik hier verder niets van.
Toen we thuiskwamen, aten we nog wat appels en
om 9 uur gingen we naar bed. Op mijn kamer zit ik
dit nu te schrijven.
De Italiaan slaapt naast mij. Ik hoor elke beweging,
die hij maakt en misschien hoort hij het schuiven van
mijn potlood over het papier.
Ik schrijf bij het licht van een kaars. Goed, dat ik
die bij mij heb, want anders is hier geen licht. Alleen
in de gemeenschapszaal brandt een lamp. Mijn zeep
heb ik vergeten, daar zal ik het dus zonder moeten doen.
Mijn bed is frisch. Maar verder? Verder ontbreekt
mij alles. Er is geen karaf, geen glas, geen drinkwater,
in de kan alleen waschwater, maar kan en kom zijn
miniatuurachtig ; als ik lust heb om mij nu te wasschen,
heb ik morgenochtend geen water, en de pomp is
buiten; dan heb ik geen spiegel, hoe kan ik mijn haar
opmaken ?
Behelpen maar voor de goede zaak!
En nu probeeren te slapen.

Maandagavond.
Ik heb bijna den geheelen nacht wakker gelegen,
maar het slapen zal nu wel beter gaan, want ik heb
me vandaag flink vermoeid.
Toen ik vanmorgen, na een lichte sluimering, wakker
werd, was 't wel vreemd in mijn houten hokje. En
vreemd ook in deze omgeving was het, dat een
zachte viooltjeslucht hing om mijn kleeren, dat was
een weelde, die hier ironie leek.
Ik waschte mij zoo goed als het ging, kleedde mij
aan, en ging met kom en kan naar beneden, het
heele huis door, den tuin in, naar de pomp, waar ik
de kom schoonmaakte en nieuw water haalde. Toen
kon ik mij verder wasschen. Later wist ik een
kopje drinkwater te bemachtigen om mijn tanden te
poetsen. Zoo zal ik wel altijd mijn toilet bij gedeelten
moeten maken.
Om 7 uur was het ontbijt. De mannen hadden
al van half 6 buiten gewerkt; dit kunnen alleen de
physiek sterken op den duur volhouden.
Voor eiken maaltijd wordt buiten het huis een bel
geluid, die allen, ook de buiten-werkenden, naar binnen
roept in de gemeenschapszaal.
Er staat een lange tafel, bedekt met zeil, waaraan
wel 25 menschen kunnen zitten.
We namen plaats, ik kwam naast Luitjes. Op de
tafel stonden groote schalen bruine boterhammen,
sommige droog, sommige met boter gesmeerd. Verder
stonden er bakjes plantenboter en kannen met stroop.
We hadden geen bordjes of messen, ieder nam van
de groote schotels en at. We kregen er kopjes thee
bij, sommige met. de meeste zonder schoteltje.
Het eten op deze manier is wel praktisch, het be
spaart het wasschen van een paar dozijn bordjes. Alles
gebeurt zoo maar op tafel, b.v. appelen schillen ook.
Na elk maal wordt de tafel goed schoongemaakt.
Ik at een halve boterham en zag met verbazing, hoe

sommigen met gemak er een stapel van zes verorber
den. De een nam gesmeerd brood, een ander ge
bruikte plantenboter, de ergste asceten aten het brood
droog.
Er zijn, meen ik, 9 mannen, 6 vrouwen en 9 kin
deren. Aan tafel zaten de huisgezinnen bij elkaar.
Bob zat naast Luitjes, hij droeg nu in plaats van het
zwart fluweelen pak een lange, groene blouse met
witte stipjes, gemaakt van satinet, en een bruin,
geribd fluweelen broek. Hij en alle anderen hebben
bloote beenen en alleen sandalen aan.
In 't Engelsch voerden Bob en Luitjes een druk
gesprek over anarchisme.
Vreemd, dat de anderen niet spraken, niet over
belangrijke onderwerpen ten minste!
Na het ontbijt gingen allen aan hun verschillende
bezigheden, de vrouwen meest aan de wasch, die ze
eiken Maandag doen.
Ik zei, dat ik mij tijdens mijn verblijf zoo nuttig
mogelijk wilde maken; ik wilde al het werk meedoen,
om zoodoende de menschen te leeren kennen en
dichter bij ze te komen. Maar wasschen kon ik niet, voor
het eten klaarmaken was mijn hulp niet noodig, dan
maar de slaapkamers gaan doen. Ik maakte een dozijn
bedden op, en doordat ik in de verschillende kamertjes
eens goed rondkeek, begon ik de individuen van
elkaar te onderscheiden.
Het aardigste kamertje is van Bob. Daar hangen
portretten van kunstenaars en socialisten, daar staat
een vaasje bloemen en een rijtje boeken,meest,,Penny
Poets", alle boeken over ethiek en aesthetiek.
In andere kamertjes vond ik alleen platen, met ,,De
Heer is mijn Herder” , of dergelijke spreuken.
In één kamertje ontdekte ik een zitbad. Deze luxe
behoort tot het appartement van een alcoholist, die
hier is voor genezing, maar die niet werkelijk tot de
kolonie behoort. Wegens dronkenschap heeft hij twee
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jaren in de gevangenis gezeten, maar volgens Kylstra
is hij volstrekt niet crimineel en wordt hier nu weêr
tot mensch gemaakt.
Bob en de Italiaan zijn hier eigenlijk ook maar
tijdelijke gasten, en een paar van de kinderen.
Na het bedden-opmaken ben ik op het land gaan
werken. De vrouw van Luitjes heeft mij een groot,
bont boezelaar geleend, waar ik heelemaal in verdwijn.
Mijn strandschoentjes zijn mij heel makkelijk.
Op het land, dat een paar minuten van het
kolonie-huis ligt, hielp ik mee aan het boonentrekken.
Het zijn bruine boonen, die uitgetrokken en in kleine
schooven bij elkaar gezet moeten worden. Eerst deed
ik het bukkend, maar later kruipend, zooals de anderen.
Het is ’n heel makkelijk werk, dom en vervelend;
ik voelde me zooals een koe zich moet voelen, die
graast.
Met mij werkten twee mannen. De een was vroeger
theologisch student, hij heeft nu opgehouden met studeeren, de ander was in de maatschappij sigarenmaker,
maar maakt geen sigaren meer. In de kolonie wordt
niet gerookt.
Het gesprek van de mannen was vervelend. Tegen
over mij nemen zij, evenals Kylstra en de anderen,
een spotachtigen, bijna minachtenden toon aan, omdat
ik zoo dom ben in hun zaken, omdat ik niet weet wat
andijvie is, en wat boonen, wat asperges zijn en wat
boekweit. En ook omdat ik kousen aan heb, en omdat
mijn jurk in de aarde sleept, omdat ik telkens mijn
handen wasch en omdat ik zoo gauw moe ben!
Ik was blij, toen om 10 uur de schel ging, dat was
voor den tweeden maaltijd, de koffie. De meeste
mannen bleven op het land, ik ging natuurlijk gauw
naar binnen en vond een heerlijk kommetje koffie en
een appel.
Toen maakte ik eigenlijk pas kennis met Bob. Hij
zat Shelley te lezen.

In ’t kort vertelde hij mij zijn leven. Voor twee jaar
was zijn vader, die een goede zaak had, bankroet
gestorven. Zijn moeder was al lang dood. Hij moest weg
van college en stond zonder een cent alleen op de wereld.
Van zijn bloedverwanten wilde hij geen hulp. die
konden hem trouwens niet goed uitstaan om zijn prin
cipes.
Hij trok naar Londen en zocht daar werk als
journalist. In het groote Londen, waar niemand
er iets van merkt als er één mensch meer of minder
is, die zonder eten rondloopt, zoekend naar werk, als
er één mensch meer of minder ondergaat in den poel
van ellende!
Bob liep van het eene krantenbureau naar het
andere. Maar altijd vergeefs. Soms verdiende hij een
kleinigheid, maar meestal had hij niets. Het was een
vreeselijke tijd. Hij zwierf er vier maanden rond. Op
zekeren dag viel hij uitgeput neer op straat en werd door
de politie naar een hospitaal gebracht. Van daar ging
hij naar een Engelsche anarchistische kolonie, waar
hij kennis maakte met een Hollandschen sociaaldemo
craat, die hem sprak over Blaricum.
En zoo zie ik hem hier, lezende in Shelley, dien
hij verafgoodt, evenals Shakespeare en Byron.
,,You can't help loving them, can you," zei hij.
Zijn costuum is het Russische werkmanspak, dat
hij in de kolonie in Engeland van de Russen zag en
dat hem aantrok, omdat het zoo schilderachtig is.
Tot 12 uur werkte ik door met boonen trekken.
Toen kwam 't middagmaal. Erwtensoep en rijst.
Gelukkig kregen we nu ieder een bord en een stalen
lepel. Toen ik met mijn eerste gerecht klaar was,
ben ik onder de pomp mijn bord gaan afwasschen, ze
vonden misschien wel raar, dat ik 't niet zoo leegkrabde
als zij; maar ze lieten mij mijn gang gaan; we leven
hier in een vrij land, absolute anarchie.
Bij de rijst waren gekookte bramen, die de

wandelaars van gisteren in de buurt geplukt hebben.
Dat was heel smakelijk, maar alleen kon ik niet
zulke quantiteiten eten als de anderen; het is verbazend,
ze nemen twee- driemaal hun bord boordevol van
elk gerecht.
Na het eten gingen de meesten een uurtje
rusten. Ik hielp de vrouwen worteltjes schrapen. O,
mijn arme handen! Kylstra zei: ,,Ja, als u zoo werkt,
zult u voor Nieuwjaar uw handen niet weêr fatsoenlijk
krijgen. Ten minste, wat u fatsoenlijk noemt”.
Ja, ik vind het fatsoenlijk ze zoo mooi en schoon
mogelijk te houden, met roze nageltjes en witte randjes.
Ik heb gelukkig een stukje puimsteen bij me.
Vanmiddag kwam de bakker van de kolonie thuis,
die den Zondag ergens anders had doorgebracht. Ik
zat in de bibliotheek een brief te schrijven, toen hij
naar me toe kwam.
„Goeden dag”, zei hij, „ik heet George Ensling”.
„Goeden dag”, zei ik, „ik heet Henriëtte Hendrix”.
We gaven elkaar de hand en begonnen een gesprek.
Over theosofie, want George, de bakker, is theosoof.
Hij lijkt mij een aardige man.
Om 3 uur werd de gezellige bel weer geluid, die de
menschen bijeen riep voor de thee. Aan tafel zat de
Italiaan te lezen in Petrarca. Hij bleek ook een ont
wikkeld man te zijn. Ik sprak met hem over de Italiaansche dichters.
Om 6 uur was het laatste maal, weêr thee met brood.
Het is bruin tarwebrood, door George gebakken; het
is heel voedzaam, zegt hij.
Dit kan wel waar zijn, maar ik merk er niet veel
van. Niettegenstaande de 5 maaltijden heb ik ergen
honger. Als ik denk aan een biefstukje of een gebraden
eendje, dan begin ik te watertanden.
Ik zal morgen eens naar Laren wandelen en wat
gaan eten.
Och, eigenlijk is het eten, net als alle andere dingen,
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meer een kwestie van gewoonte. Misschien zou ik er
wel aan wennen.
Na het laatste maal wordt niet meer gewerkt. Dan
doet ieder tot 8 uur waar hij lust in heeft: wandelen,
lezen, brieven schrijven enz.
Ik ben door Blaricum gaan wandelen en heb genoten
bij 't zien van die geestige geveltjes en de rieten
daken van de lage huisjes met de kleine geruite raampjes.
De zon ging juist onder en het kerkje van Blaricum
stond spits afgeteekend tegen de lichtende lucht. Het
was mooi, dat kerkje, zoo in de hoogte domineerend
over wat daar beneden lag, de nederige woningen.
Maar, zooals alle dingen van de natuur mooier zijn
dan alle dingen van de menschen, zoo stonden daar
ook honderdmaal schooner dan het kerkje, de boomen
met hun stil-uitbreidende, altijd omhoog-heffende takken,
te droomen tegen den avondhemel.
En ik zag over het land, in vakken ingedeeld, zooals
het er uitziet in dienst van den Landbouw.
En niet meer onverschillig zag ik het aan. Nu ik in
de aarde gewerkt heb, zal ik nooit meer bebouwd land
onverschillig voorbij gaan. Want ik heb mij dicht bij
de Aarde gevoeld. Ik heb mij in onmiddellijke aan
raking gevoeld met de Natuur.
Ik had wel gewandeld buiten in de velden, maar dan
hadden de zooien van mijn laarzen alleen de Aarde
geraakt. Ik had mij wel eens buiten neergelegd op mijn
rug om te rusten, maar dan bewees de Aarde mij
een dienst.
Nu heb ik op mijn knieën door de aarde gekropen
en met mijn handen heb ik de Aarde aangeraakt, en
ik heb de Aarde geholpen in haar daad van vruchtbaar
zijn, de groote daad, waaraan zij in haar oneindige
goedheid altijd bezig is.
Zoo moet Vincent van Gogh ook de Aarde gevoeld
hebben, anders had hij haar niet kunnen weergeven
met zoo intense liefde.

Toen het donker werd, wilde ik naar huis gaan,
maar ik kwam Bob tegen, die ook alleen wandelde,
en samen gingen we den weg naar Laren op.
Ik heb zoo n medelijden met dien jongen en sym
pathie met hem om de blijheid, waarmee hij zijn
leven van onzekerheid leeft. In zijn nabijheid is altijd
vroolijkheid, ik weet niet, of 't komt door het schudden
met z’n krullebol, of door 't bewegen van z’n lange
bloote beenen. Zijn loop is statig als van een prins.
Zijn mooigebouwd lichaam gaat niet gebukt, omdat
het armoedige kleeren, soms een op heel veel plaatsen
gelapte broek draagt, zijn gebaren zijn breed en on
gedwongen.
Bob is pas 18 jaar. Hij is feitelijk geen Christenanarchist, zooals de kolonisten, want hij is niet geloovig;
hij noemt zich materialist. En ook noemt hij zich egoïst.
Hij leeft voor zich zelf. Hij voelt zich groot, en door
geen wereldsche conventie of dwang wil hij die grootheid
laten verkleinen. Werken wil hij. Maar voor handen
arbeid voelt hij zich physiek niet sterk genoeg, en ook
bevredigt die hem niet op den duur; het liefst wil hij
schrijven over kunst en literatuur, ’t liefst wil hij journalist
worden,en teekenen en schrijven, hersenwerk produceeren.
Ik heb een paar teekeningen van hem gezien, meest
caricaturen, die hoewel ze technisch niet deugden, toch
door hun manier van behandeling een geestigen kijk
op de dingen en wel talent verrieden.
Op het oogenblik is Bob drie centen rijk, hij blijft
niet lang meer in de kolonie en gaat weêr in Engeland
zijn geluk beproeven. Over zijn toekomst is hij vol
komen onzeker.
Ik heb hem gevraagd of hij morgen met mij te Laren
wil gaan eten, want hij is geen vegetariër om ethische
of hygiënische redenen, hij is het alleen uit economie.
Hij wist nog niet of hij het zou aannemen, zei hij,
want dan zou zijn strijd weêr opnieuw beginnen . .
Arme Bob!

Dinsdagavond.
Nu zit ik te schrijven aan een tafel, die de vrouw
van Luitjes op mijn kamer gezet heeft. Zij zorgt zoo
lief voor mij. Op de tafel heeft zij ook een plantje
gezet, en nu is ’t, alsof ik niet meer zoo heel alleen
ben. Zij heeft mij ookzeep (een stuk gele stuiverszeep), een
kopje en een kannetje voor drinkwater bezorgd. Zonder
haar zou ik mij nog veel meer hebben moeten behelpen.
’t Is eigenlijk vreemd. Hier. in dit huis zou men
leven in liefde en toewijding voor elkaar, maar ieder
leeft er afzonderlijk voor zich zelf en voor de gemeen
schap. Alleen Trui Luitjes is met haar gedachten nu
en dan bij mij, anders leven de menschen in hun eigen
sfeer van denken. O, zeker, als ik nu niemand op de
wereld had om lief te hebben, geen enkelen vriend,
dan zou de kolonie voor mij een heerlijkheid zijn, ver
geleken bij de wreede koudheid en kwaadwilligheid
van de menschen in de gewone maatschappij, dan zou
men hier tot mij zeggen: „kom bij ons, werk en eet”,
en zeker zou dat een veilige toevlucht zijn, maar voor
mij, die een tehuis bezit vol liefde en belangstelling, en
vrienden, die van mij houden, voor mij is dit alles wel
zeer koud.
— Toen ik vanmorgen opstond — ik had heerlijk
geslapen van half 9 tot 6 uur — voelde ik mij heelemaal stijf. En nu nog doet me alles pijn, het komt
van ’t ongewone werk, waarbij ik anders altijd rustende
spieren gebruik. Toch ben ik na 't ontbijt weêr op het
land gaan werken, tot ik doodmoe was. Ik werkte met
vier mannen, waaronder de Italiaan, en Atze Spoor,
een landbouwer, de eenige hier, die heelemaal het vak
kent. Atze Spoor is altijd werkman geweest. Kylstra
zegt: „Wanneer een werkman communistische principes
heeft en beginselen, welke hem doen besluiten tot
onze Internationale Broederschap te behooren, dan is
hij gewoonlijk verder, meer beschaafd en ontwikkeld
dan iemand uit anderen stand”
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Stand is iets dat hier natuurlijk niet bestaat. Men
staat hier als mensch tegenover mensch, allen gelijk,
niet de een meer of belangrijker omdat hij meergeld
in zijn zakken heeft; alleen staat hooger, wie zedelijk
beter is en meerdere kennis heeft.
Atze Spoor redeneert altijd door onder het werken.
Vanmorgen had ik me in den vochtigen grond erg
vuil gemaakt. Terwijl Louis, de Italiaan, met z’n mooie
stem Cavaleria Rusticana zong, zei Atze tegen mij :
„Kind, wat zie je d’r uit! Kijk ’s die jurk van
onderen en je schoenen. Maar ik mag ’t zoo zien. Hoe
erger hoe liever. Dan begrijp je pas hoe onpraktisch
je kleeding is. Nou moest je toch zoo 's thuiskomen bij
je moe. Die zou zeggen: wat hebben ze je toegetakeld
daar in Blaricum. — Maar gezond is het, hoor, en
vrij wat nuttiger dan die pennelikkerij, waar je je
anders meê bezig houdt. — Zeg, als je weêr aan het
schrijven bent, wil je mij dan een groot pleizier doen ?
Gebruik dan geen Fransche woorden, dat is zoo naar,
altijd die Fransche dingen, juist als je in iets belang
stelt. Multatuli doet ’t ook zoo dikwijls en dan moet
ik ’t altijd overslaan. Ik wou, dat je 't aan al je
schrijvers-vriendjes zei”.
Ik beloofde het.
„Vin je ’t prettig, schrijven?”
„Ja, heerlijk; al het werk, dat ik doe vind ik prettig.
Ik doe niets waar ik niet van houd” .
„Nou, maar dat kunnen al je arme zustertjes niet
zeggen. Denk je wel eens aan al de arbeidersvrouwen
en fabriekswerksters en naaisters, die werken moeten,
ook als ze ’t niet prettig vinden? Jij houdt op als je
moe bent, maar zij moeten voort, altijd. En allemaal
overwerken zij zich” .
Ik beweerde, dat physieke oververmoeidheid nooit
zoo erg kon zijn als overdreven, afmattend hoofdwerk,
maar hij zei:
„Och, dat meeste hoofdwerk is toch maar nutteloos,

is niemendal productief. Het schoonste en nuttigste
werk is het bebouwen van het land” .
— Aan de koffie vertelde Bob mij, dat hij wel met
me wilde gaan eten; 't was misschien mooier, stand
vastiger van hem geweest, als hij geweigerd had, maar
och, ik kon het zoo van den jongen begrijpen. Hij
werkte vandaag met Luitjes aan ’n schuur, die zij ge
timmerd hebben; de deur moet er alleen nog in, als
die klaar is, gaat Luitjes naar Walden. Trui is den
heelen dag in bed gebleven, ze was oververmoeid van
het zware waschwerk. Over ’t geheel zijn de vrouwen
hier te zwak en niet opgewassen tegen haar zware taak.
Na het eten heb ik mij weer fatsoenlijk aangekleed
en ben niet meer gaan werken. Ik heb maar bij het
timmeren staan kijken en met Luitjes en Bob gepraat.
Kylstra stond boonen te dorschen; ik had graag m’n
camera gehaald en wat kiekjes genomen, maar ik durf
er nog niet goed over spreken, ze zullen het zoo wereldsch
vinden. . . . Hoewel, ik kan alle moeders gelukkig maken
met de portretjes van hun kinderen, en dan — zelf
fietsen zij, dus ze zullen mij het kieken wel niet kwalijk
nemen. Ze bezitten zeven fietsen, vijf mannetjes- en
twee vrouwtjes-fietsen. De meeste stammen uit een
voorwereldlijk tijdperk, d.i. toen de eigenaars nog tot
de gewone maatschappij behoorden, andere zijn door
de kolonie gekocht.
De bakker heeft zijn fiets bepaald noodig, want hij
doet er zijn boodschappen op, hij verkoopt namelijk
ook zijn brood naar buiten. De theologische student,
De Vries, helpt George dikwijls in de bakkerij en wordt
daarom schertsend ’t knechtje genoemd. George maakt
sportbeschuiten en die worden zeker beroemd. In een
boekje heeft De Clercq ze voor vegetariërs aanbevolen
en nu komen er aldoor bestellingen, vooral uitDuitschland.
Van al het eten hier vind ik die sportbeschuiten het
lekkerst.
Om vier uur vroeg ik aan Bob of hij meeging. Hij
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ging zich klaarmaken. Eerst waschte hij onder de pomp
zijn beenen. Ik was benieuwd, of hij nu kousen en
schoenen zou aantrekken.
Na een poosje kwam hij vertellen, dat hij nergens
het ééne paar kousen kon vinden, dat hij op de wereld
bezit. Of hij kousen leende, weet ik niet, maar na een
kwartier kwam hij keurig beneden, met z’n zwart fluweelen pakje, waaronder een wit sporthemd, zwarte
kousen aan en sandalen. Alleen — keek z'n groote
teen ondeugend door z’n kous heen.
Hij vertelde me, dat hij overal waar hij zich ook
vertoont, onmiddellijk ieders aandacht trekt. Gewoonlijk
wordt hij voor een Transvaalschen Boer aangezien,
zeker door z’n lange haren en slappen, vilten hoed. In
Engeland had hij er zelfs veel last door. Nog lastiger
zouden ze het hem daar gemaakt hebben, als ze wisten
dat hij Engelschman was en vóór de Boeren! Eenmaal
had hij met een vriend een vergadering belegd, om
vóór de Boeren te spreken, maar die vergadering
eindigde in een gevecht en een ,,God save the Queen’ ,
Hij kwam er af met een blauw oog.
In Holland houden ze hem ook voor een Transvaler.
Soms vraagt iemand hem hoe het toch met den oor
log staat.
Dan zegt hij in zijn grappig Hollandsch: „Ik weet
nie”, en dan vindt hij het raadzaam, maar niet te zeg
gen, dat hij Engelschman is.
— Toen we in Laren aankwamen, voelde ik me
doodmoe en slap, we gingen in een café en aten daar
op de veranda biefstuk met gebakken aardappelen en
groenten. Ik geloof niet, dat ooit een biefstuk mij
zoo gesmaakt heeft. In drie dagen had ik bijna niets
gegeten.
Ik vroeg Bob, hoe lang het geleden was sedert hij
vleesch gegeten had.
„Zestien maanden” , zij hij, „sedert ik ben begonnen
te zwerven”.
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„Neen, toch niet” , zei hij later, „ik heb nog een
maal vleesch gegeten in Londen, toen ik in een allerellendigsten toestand was. In drie dagen had ik absoluut
niets gegeten en doodelijk uitgeput wandelde ik naar
de Londensche dokken, om te probeeren op een boot
meê te komen. Toen viel mij het adres in van een
socialist, redacteur van de „Clarion” , dien ik uit zijn
geschriften kende en die een goed mensch moest zijn.
Ik ging er heen en vroeg hem te spreken. Ik wilde
hem om werk vragen. Maar toen ik een paar woorden
gezegd had, vroeg de man: „In hoe lang heb je niet
gegeten ?Wat wil je hebben, biefstuk of schapenvleesch?”
Het was mij volkomen hetzelfde.
De vriendelijke man, die het zelf niet breed had
— hij had zijn betrekking opgegeven omdat die niet
overeenkwam met zijn socialistische principes — deed
voor mij wat hij kon. Hij gaf mij wat geld en introductie’s, maar lang kon ik daar niet van leven”.
„Kwam je nooit in de verzoeking, voedsel te stelen?”
vroeg ik.
„Eenmaal heb ik een handvol beschuiten van een
kruidenier weggenomen. Anders nooit.
Ik geloof, dat het lafheid was. Want de Engelsche
politie is zoo handig. Een vriend van mij trapte eens
in Cheapside een ruit stuk om te stelen, de politie
nam hem mee en zoo had hij zijn doel bereikt: hij wou
in de gevangenis komen, waar hij ten minste eten kreeg
en een dak boven zich had.”
— O, te denken aan het groote, mooie Londen,
met al z'n rijkdommen, z’n lange rijen equipages met
dames, wier halsbontjes alleen een waarde vertegen
woordigen, waarvan een man een jaar zou kunnen leven!
En de diamanten van Bond Street!
Ik herinner mij nu op eens een voorval, dat mij nog
doet rillen van afschuw. Het was in een der groote
straten van Londen, in de „Strand”. Ik liep op het trottoir,
achter een in lompen gekleed man. Hij sukkelde voort,
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gebrekkig. Op eens schoot hij weg, pijlsnel, van het
trottoir naar het midden der straat, voorovergebogen,
loerend met gretige oogen op één punt. Hij lette niet
op omnibussen of rijtuigen, die over hem heen konden
gaan. H ij za g een stu k je weggeworpen vleesch.' En
de gulzige manier, waarop hij het met beide handen
aanpakte, naar zijn mond bracht en verslond — o, ’t
was vreeselijk! — dit deed mij stilstaan met wijdopen
oogen vol tranen, aanziend die ellende . ..
De man keek mij aan, nam mij op, zooals een
bedelaar een goed gekleed persoon met één oogopslag
opneemt, taxeerende; en mijn verstand zeide mij, dat
deze man misschien behoorde tot de comediespelenden,
die speculeeren op het medelijden van de toeschouwers.
Het is zoo makkelijk, dit te bedenken, omdat wij
op die manier de verantwoordelijkheid van ons schuiven
te moeten helpen . . . Nu Bob mij verteld heeft van
het leven der zwervers in Londen, geloof ik aan de
oprechtheid van het doen van den ellendigen man.
„Eenmaal wilde ik zelfmoord begaan” , vertelde Bob
verder. Ik stond op Blackfriars Bridge, en wilde in 't
water springen, maar een politie-agent, die aldoor langs
mij wandelde, belette het mij. — Weet je, wat zoo
vreeslijk is, zoo ontzettend? De onzekerheid, altijd de
zwarte onzekerheid, of je morgen iets te eten zult
hebben. En die onzekerheid ga ik nu weêr tegemoet.
Want hier voel ik mij niet thuis. Er is niemand met
wie ik hier echt sympathiseer. Ja, wel met Trui Luitjes,
maar die kent geen woord Engelsch. Kylstra en De
Vries praten zoo goed als niets met mij. Met Luitjes
alleen ben ik altijd in gesprek, die kan zich nu best
uitdrukken” .
Ik vertelde hem, dat Trui de eenige was geweest,
die wat voor mij gezorgd had.
„O ” , zei hij, ,,ik ben hier tweemaal ziek geweest,
den eersten keer was Trui er niet. Ik lag in bed,
moreel en physiek totaal uitgeput. Niemand bemoeide
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zich met mij. Men bracht mij alleen mijn eten, stapels
boterhammen. Is er iets afschuwelijkers voor een zieke
dan een stapel brood voor zijn bed ? Ik geloof het niet.
Later werd ik nog eens ziek, toen was Trui er wel,
en zij kwam bij mij zitten, en zóó lief en vrouwelijk
zorgzaam was zij voor mij, dat het mij speet, toen ik
weêr gauw beter werd”.
— Ons maal was nu afgeloopen. Ik betaalde. Bob was
immers drie centen rijk. Hij dacht aan vroeger, hoe
gek hij het toen zou gevonden hebben, als een dame
voor hem had betaald. Eigenlijk was het heel gewoon.
Het betalen van een man, wanneer hij met een vrouw
iets gebruikt, is immers voortgekomen uit den economisch-totaal-afhankelijken toestand van de vrouw. Nu
vrouwen zelf werken en verdienen, kan dit gebruik
ook ophouden.
In het dorp kochten we nog wat lekkers voor Trui.
Toen wilden we naar huis gaan, maar Bob stelde voor
om een visite bij Prof. van Rees te maken. Hij komt
dikwijls op de kolonie en de kolonisten loopen bij hem
in, wanneer ze er lust in hebben. Hij heeft juist een
nieuw huis laten bouwen in den stijl van de kolonie,
maar niet zóó eenvoudig. De familie Van Rees woont
er pas een paar dagen in.
Ik volgde Bob, die de hal binnentrad en naar de
keuken ging. Daar was de familie juist klaar met mid
dagmalen, Prof. van Rees was al opgestaan en in een
andere kamer; aan tafel zaten mevrouw, de kinderen
en Rika, het dienstmeisje. Allen gaven Bob en mij
de hand.
Toen gingen we in de huiskamer thee drinken. Rika
bleef in de keuken.
Prof. van Rees is degene, aan wien hoofdzakelijk
het ontstaan van de kolonie te danken is. Zijn persoon
maakte op mij diepen indruk. Van alle menschen, die
ik hier nu heb leeren kennen, die het goede willen en
in liefde naast elkaar leven, van dieallen, die in meerdere

of mindere mate Christus’ voorbeeld willen volgen,
doet Prof. van Rees mij het meeste aan den Hervormer
denken, in zijn gelaat alleen vind ik die vermenging
van oneindige zachtheid, ernst en leed.
In die groote ruimte, zijn woonkamer, eenvoudig en
toch mooi ingericht, voelde ik mij dadelijk op mijn
gemak. Ik voelde, dat ik hier niet, als in de conventiewereld bij een eerste bezoek, mij zelf hoefde te ver
stoppen ; ik kon mij hier geven, want hier heerschten
Eenvoud en Waarheid.
Wij praatten Hollandsch en omdat Bob het gesprek
niet volgen kon en zoo melankoliek in het licht zat te
staren, bleef ik niet zoo lang als ik wel gewild had.
Bob zei later, dat hij zich volstrekt niet verveeld had,
zijn gedachten amuseerden hem altijd genoeg.
Prof. van Rees lichtte ons met een lamp een eindje
bij, totdat wij weer op den weg waren. Toen hadden
we alleen wat licht van de sterren. Een heerlijke
avond! O, die mooie natuur, waarin alle menschen toch
blij moesten leven en waarin zooveel geleden wordt!
Bob vertelde mij van de anarchisten. ,,Er is geen
klasse van menschen, die zoo verkeerd begrepen wordt
als de anarchisten. Wij willen alleen individueele vrij
heid, wij erkennen geen enkele autoriteit. Anarchisten,
die moorden doen, zijn geen echte anarchisten, want
zij oordeelen over de daden van andere menschen, en
dat kunnen en mogen we niet. Zeker mogen we niet
ingrijpen in het leven van anderen. De koningsmoord
is bovendien zoo dom. Want er zijn altijd koningen
in reserve.
„Le roi est mort, vive le roi!” Daarbij kunnen ko
ndigen zelf niet helpen, dat ze zoo zijn, want zij zijn
door het toeval van hun geboorte en omstandigheden
zoo geworden”.
Ik praat graag met Bob. Het was wel eigenaardig
hem te hooren strijden voor onafhankelijkheid. In onze
wereld, waar het stelsel van heer en knecht zoo vast-
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geworteld is. In de kolonie is Bob de eenige die rookt;
de kolonisten vinden dat niet te pas komen, maar Bob
wil vrij zijn en doet waar hij pleizier in heeft.
— Voor we naar bed gingen, hebben wij in de
gemeenschapszaal nog wat bij elkaar gezeten.
Er wordt gewoonlijk ’s avonds gelezen, waarvoor
om 8 uur nog een bel geluid wordt; eerst hebben ze
„Johannes Viator” van Van Eeden gelezen, maar dat
bleek wat moeielijk, nu zijn ze bezig aan „Opstan
ding” van Tolstoï. Gister- en eergisteravond is er
niet voorgelezen, maar vanavond zat ik verdiept in
Kloos, toen ze mij vroegen, of ik een paar verzen van
hem wilde zeggen. Ik heb toen gelezen die aller
schoonste „De Zee”, de doodsliedjes, „Ik denk altoos
aan u”, „Zooals daar ginds”, „Geen tranen zullen” en
„Straks zong ik trotsche dingen.”
Ik heb er mij heelemaal in gegeven en ze hebben
het gevoeld. Er waren onder mijn hoorders, die nog
nooit van Willem Kloos gehoord hadden! Maar allen
begrepen de schoone ideeën en heerlijke klanken,
terwijl toch massa’s veel meer ontwikkelden uit onze
maatschappij hem niet begrijpen. Het komt zeker,
omdat deze eenvoudige kolonisten dichter bij de natuur
zijn en zuiverder voelen.
Ik vertelde hun, dat ik, sedert ik Kloos gevonden
heb, nooit meer heelemaal ongelukkig kan zijn, omdat
zijn klanken de innigste levenstroost geven.
W oensdagavond.
Ik weet nu, waarom aan tafel vermeden wordt, over
belangrijke onderwerpen te spreken, en waarom Kylstra
dezen tijd ongeschikt vond om zuiver over de kolonie
te kunnen oordeelen. Er bestaat oneenigheid tusschen
de geloovigen en de ongeloovigen. Toen Luitjes zich
bij de kolonie aansloot, dacht Kylstra, dat zijn principes
slechts in naam van zijn eigene verschilden; hij dacht,
dat zij feitelijk hetzelfde geloofden en alleen — wat
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zoo dikwijls het geval is in geloofkwestie’s — een
andere terminologie hadden. Maar wanneer stichtelijke
dingen voorgelezen werden en de kolonisten onder den
indruk waren gekomen, zei Luitjes, dat zij geloofden
aan een Leugen en bespotte datgene, wat hen gestichthad.
Op zekeren dag kwam het tot een crisis.
Toen Luitjes en Bob in de schuur aan het werken
waren, kwam Kylstra met Luitjes praten en hij zei, dat
hij beter vond, dat Luitjes de kolonie maar zou verlaten,
omdat hij niet geloofde.
Luitjes was hevig teleurgesteld door dit blijk van
onverdraagzaamheid.
„Bob” , was het eerste wat hij zei, „je moet weg, want
je gelooft niet aan God” .
Van dien dag was de toestand in de kolonie voor
Luitjes en zijn vrouw nu juist niet heel pleizierig. Vol
illusie waren beiden toegetreden; hun leven was voor
dien tijd zoo druk en onbestendig geweest; Luitjes
altijd alles opofferende voor de propaganda, zijn vrouwtje
eerst thuis, in Arnhem, hard werkende als modiste,
later in Amsterdam aan het hoofd van een vegetarische
restauratie in de Warmoesstraat. Hier hadden ze gedacht
rust te vinden en, naar hunne opvatting, toch goed te
kunnen doen. Men weet dat Luitjes nog altijd druk op
vergaderingen spreekt, de propaganda hoort namelijk
tot het werk der kolonisten, al leven ze ook zooveel
mogelijk buiten de maatschappij. Om het principieel
verschil van Kylstra en Luitjes, en om botsingen te
voorkomen, worden nu aan tafel alle gesprekken
vermeden.
Kylstra verwacht, dat de stemming veel opgewekter
zal worden als Luitjes eenmaal weg is. Hij wil dan ook
Zondagsmorgens een soort godsdienstoefening houden
en dagelijks te zamen liederen zingen.
Ik wist van dit alles natuurlijk niets en heb aan tafel
over allerlei dingen geredeneerd. Meest met Luitjes, om
dat die naast mij zit. Vandaag, onder ons maal van
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bruine boonen en rijst, spraken we over kunst. Wat
is Luitjes een hevig revolutionair! Al het bestaande
wil hij omverwerpen. Maar eigenaardig is, dat hij een
meening alleen mooi vindt, wanneer die individueel is;
zoodra de menigte haar aanneemt, houdt zij voor hem
op mooi te zijn.
„Toen Wagner kwam,” zei hij, „was hij revolutionair
en schoon ; nu is hij voor de menigte, zijn muziek is de
mode-muziek, de bourgeois-muziek geworden, en dus
niet mooi meer . . .
Kylstra noemde het stichten van deze kolonie een
revolutionaire daad ; dat was ’t ook in het begin, maar
nu iets gewoon wereldsch, onverdraagzaamheid tegen
niet-geloovigen, hier binnengeslopen is, mag het geen
revolutionaire daad meer heeten” .
Zoo geeft Luitjes mij zijn meening over de kolonie
en Kylstra; Kylstra geeft mij dan weer zijn meening
over Luitjes en zegt, dat hij iemand is, die altijd
heerschen wil en dus hier niet op zijn plaats is; Atze
Spoor vertelt mij onder ’t werken, dat hij Luitjes een
spotter, Bob te onverschillig vindt.
En zoo voort. Zoo praat men over elkaar juist als
in onze gewone wereld!
— Vanmorgen heb ik een nieuw werkje gedaan,
lupinen geplukt. Het zijn boontjes, die alleen voor mest
gebruikt worden, ze groeien nog al hoog, ze worden,
als ze droog en zwart zijn, afgeplukt en in een zak
verzameld. Het is prettiger werk dan 't boonen trekken,
want hierbij kan men rechtop blijven loopen. De mannen
waren op een veld naast het lupinenveld nog bezig
aan het trekken, ik ging alleen met mijn grooten zak
er heen.
Ik had mijn kousen nu ook maar uitgelaten, want
dat is toch veel praktischer, en ’t is ook een heerlijk
frisch gevoel.
Ik was zoo vroolijk en blij onder het plukken, dat
ik luid-uit gezongen heb, ik voelde mij als een van

3

0

de bloemetjes op het veld, zoo dicht bij de natuur en
zoo zorgeloos.
Ik zong dat lieve liedje van Cath. van Rennes:
„Drie kleine kleutertjes, die zaten op een hek.
Bovenop een hek.
Drie kleine kleutertjes, die zaten op een hek
Op een wonderschoonen dag in September.
Wel, waarvan spraken zij, die drie daar op dat hek?
Bovenop dat hek?
Wel, waarvan spraken zij, die drie daar op dat hek?
Op dien wonderschoonen dag in September?
’t Was over krekeltjes en korenbloempjes blauw
Korenbloempjes blauw,
’t Was over krekeltjes en korenbloempjes blauw,
Op dien wonderschoonen dag in September.

Er kwamen een paar schilders langs het veld, en zij
wuifden en lachten tegen mij; dat doen zulke heertjes
zeker altijd tegen meisjes, die op ’t land werken.
Toen mijn zak te zwaar werd, droeg ik hem op mijn
rug naar huis, leegde hem op zolder en kwam weer
terug. Tot 10 uur bleef ik plukken. Toen, bij den
koffietijd, had ik een gevoel, alsof ik al een heelen
dag achter den rug had; ’t is de tijd waarop anders
de dag in mijn gewone stadsleven pas begint.
Na de koffie ben ik wat gaan photographeeren, ik
begreep dat ik best mijn camera kon te voorschijn
halen. Men weet hier nu toch wel, dat ik een luxemensch ben, die de vreugde van het leven niet ver
smaadt; zij schijnen ’t te waardeeren, dat ik mij zoo
goed in hun levenswijze schik en bij de maaltijden zien
ze mij meelijdend aan, omdat ik zoo weinig kan eten.
Het diner was: bruine boonen, komkommer en rijst.
Mijn maag begint raar te doen tengevolge van de gym
nastische oefeningen, die ik haar laat maken.
Vanmiddag zou ik weêr gaan werken, maar toen was
Trui opgestaan, die nu eindelijk was uitgerust van
haar oververmoeidheid. Zij vroeg mij, of ik met haar
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naar Huizen wilde wandelen, en daar had ik heel veel
lust in. Ik kleedde mij dus, trok mijn kousen weêr aan
— Trui bleef op bloote voeten met sandalen — en we
gingen naar Huizen, het visschersdorp aan de Zuiderzee.
Wat is Huizen mooi! Die onregelmatige straatjes,
die aardige inkijkjes, die tuintjes vol zonnebloemen,
die helder-witte gordijntjes voor de geestige raampjes,
half weggeschoven, zoodat overal de boerinnenkopjes
met Huizer mutsjes er door heen kunnen gluren. 't Zijn
allemaal schilderijtjes!
We wandelden er lang, gebruikten ergens wat eieren
en melk, en kwamen te Blaricum terug, toen het al
bijna donker was.
Trui heeft mij veel verteld van de kolonie. Toen
Kylstra er mee begon, sloten meerendeels onontwikkelden zich bij hem aan. Dat was jammer. Kylstra’s
vrienden, die wel in theorie zijn begrippen waren toe
gedaan, gingen niet meê, toen de woorden in daden
veranderden. Zelfs Prof. van Rees sloot zich niet aan,
om allerlei redenen, waarvan de voornaamste wel was,
dat zijn vrouw niet wilde.
Toen Trui in de kolonie kwam, vol illusie voor de
toekomst, werd zij dadelijk teleurgesteld door de onder
linge verhouding. Niemand, die haar eenige hartelijk
heid bewees, er was geen sprake van liefde en toewijding,
en spoedig ontdekte zij, dat hier, als in de gewone
maatschappij, ieder leefde voor zichzelf in de eerste
plaats, dan voor zijn gezin, en ten laatste voor de
gemeenschap. Werkelijk staat elke huishouding nog op
zichzelf. Het is natuurlijk, dat ieder zijn eigen kinderen
voortrekt. In een volmaakte kolonie zouden geen afzon
derlijke huishoudinkjes mogen bestaan. Daar zou ieder
alleen en voor de gemeenschap moeten leven. Zoo’n
kolonie zou dan uit ongetrouwden moeten bestaan,
vond Trui. Maar daar toch nog altijd datgene, wat
dichters en schrijvers stof geeft tot zingen en fantaseeren,
de wereld beheerscht, daar de liefd e zelfs in een kolonie
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van Tolstoïanen niet weg te cijferen is, zou deze staat
niet lang kunnen duren. Zoolang de menschen nog
hartstochten hebben, zoolang zullen verliefdheid, jaloerschheid en haat nog tusschen hen zijn.
Stel nu eens wat zeer goed mogelijk is, dat twee
mannen van eenzelfde vrouw zouden gaan houden, wat
dan ? Ja, dan zou de vrouw moeten kiezen, en de arme
verstootene zou moeten heengaan, naar een andere
kolonie. Dit zou wel een oplossing zijn, maar — hetgeen
waarom ’t hier gaat, een kolonie van ongehuwden,
zou dan niet meer bestaan.
Voor Trui en haar man was deze kolonie een volko
men desillusie, en het ergste vonden zij wel de gedachte,
dat de „Internationale Broederschap” geleidelijk zou
worden een op-zich-zelfstaand kerkje.
— Vanavond werd voorgelezen uit „Opstanding” ,
van Tolstoï. En daarna vroegen ze mij, o f ik weêr wat
verzen van Kloos wilde zeggen. Wat ben ik blij, dat
ze hem daar nu hebben leeren kennen en mooi vinden.
Kylstra, die zijn verzen toch wel gelezen had, zei, dat hij
nooit geweten had, dat ze zoo heerlijk van klank waren.
Luitjes en zijn vrouw waren er niet bij, die komen
nooit meer bij het lezen. Ze zaten op hun kamer en
hadden visite van Bob.
Vóór ik naar bed ging, heb ik ook nog wat bij ze
gezeten en gezellig gepraat, totdat het zoo laat werd,
dat Luitjes ons wegjoeg.

Donderdagavond.
Dit was een dag vol afwisseling.
Vanmorgen ben ik eerst gaan boonen plukken. Nu
spersieboontjes, in den moestuin vlak bij het huis. ’t Was
wel koud, maar ik heb mij warm gewerkt. Ik was
alleen met Kylstra. Hij sprak over zijn geloof. Hij wilde
mij overtuigen, dat de menschen, die zich atheïst
3
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noemen, die gelooven in het goede, en goed willen
zijn uit liefde voor het goede alleen, feitelijk hetzelfde
geloof in God hebben als hij.
Wat de maatschappij van het geloof gemaakt had?
En de menschen, die zich Christenen noemen, van hun
godsdienst ?
,,Niet eens een lijk noem ik de kerk in onze maat
schappij” , zei hij, „maar een lijk in ontbinding. En ik
wist, dat daar niets meer aan goed te maken was. Dus
kon ik geen dominee blijven” .
Ik vroeg, waarom hij dan weer godsdienstoefeningen
wilde instellen.
„Om mooie gedachten samen met mijn vrienden te
deelen”, zei hij.
Hij klaagde er ook over, dat zijn beste vrienden,
waaronder eenige dominee’s, zich niet bij de kolonie
aangesloten hadden. Maar dominee De Koe zou nog
wel komen, waarschijnlijk. 1) De meesten lieten het om
hun vrouwen.
„Maar Buddha verliet wel zijn vrouw, toen zij hem
niet volgen wilde”, zei Kylstra.
Ik weet niet of Kylstra’s vrouw zich uit vrijen wil bij
de „Internationale Broederschap” heeft aangesloten,
maar zij maakt op mij den indruk, van zich hier niet
op haar plaats te gevoelen. Het werk — zij belast
zich hoofdzakelijk met de keuken — lijkt mij te zwaar
voor haar, zij ziet er heel zwakjes uit, en verscheidene
malen ontbrak zij aan de maaltijden, omdat zij zich
niet wel voelde en op haar kamer of in bed gebleven was.
Na de koffie ging Kylstra op het land werken, ik bleef
alleen boontjes plukken, en vlak bij stond Bob de
schuur te teeren. A f en toe regende het en dan vlucht
ten we in de schuur en hadden weêr lange gesprekken
over literatuur.
Bob vertelde mij van den Amerikaanschen schrijver
Naar ik hoor, sluit deze zich in Mei 1901 bij de kolonie aan.
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Thoreau, die eens beweerd had, dat men maar 50 dagen
van het jaar behoefde te werken om te kunnen leven.
De man had het niet alleen bij de theorie gelaten,
maar had ergens op vruchtbaren bodem een hut ge
bouwd, den grond bewerkt, en bewezen, dat zijn idee
in de praktijk ook waar was.
Bob zei, dat hij zich uitstekend kon vereenigen met
het denkbeeld om 50 dagen van de 365 te werken.
De schuur teeren vond hij heelemaal geen prettig werkje.
Nu had ik altijd thuis, uit mijn kamerraam, zoo ver
langend gekeken naar het teeren van schepen in de
gracht, het leek me zulk aangenaam werk en daarbij
houd ik van de lucht van teer. Dus nam ik de teerkwast;
eerst teekenden we elkaars portretten op den muur, maar
daarna maakte ik mij verdienstelijk.
Toen ik een poosje bezig was, merkte ik echter, dat
het verbazend vermoeiend was, en ik ging weêr aan
't boontjes plukken. Och, eigenlijk is al het werken,
dat ik hier doe, niet meer dan spelen, maar als het zou
moeten, als alles eens harde realiteit was, dan zou het
me toch niet gemakkelijk vallen.
Bob vertelde mij ook van een kolonie in Engeland,
waar hij gewoond had. Het was in Purleigh, waar de
kolonie al sedert 1896 bestond. Daar had hij evenmin
iets bespeurd van een leven in onderlinge liefde en
toewijding, de stichters hadden er ruzie gekregen, een
troepje had zich afgescheiden, en de man, die al zijn
geld er voor geofferd had, om de kolonie tot stand te
doen komen, was zoo geheel bekeerd, dat hij heftig
tegen het kolonie-systeem ging schrijven.
Toch bestaat de kolonie in Purleigh nog, maar Bob
zei, dat er te veel gezag was naar zijn zin; hij wilde
vrij zijn en niet dienen; toen hij tweemaal weigerde
dingen te doen, die men hem opdroeg, werd hij er uit
gezet. Hij wilde toen naar een kolonie in Nieuw-Zeeland
gaan, en schreef er heen, vragende of hij mocht toe
treden. Het antwoord was, dat hij wel komen kon,
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maar dat de toestand van de kolonie op het oogenblik
zoo was, dat de leden bijna van honger omkwamen.
Toen ontmoette hij den Hollandschen socialist, die hem
sprak over de kolonie te Blaricum.
Bob is een merkwaardig type.
Ik hebhemgephotographeerdinzijnZondagsch costuum
en in zijn werkpak, en hij heeft mij gekiekt, boonen
plukkende. Ik heb ook alle kinderen gekiekt; zij denken,
dat ik de plaatjes uit mijn camera kan halen, en zoodra
ik mij er meê vertoon, komen ze allemaal aan mijn
boezelaar hangen en volgen mij overal als hondjes.
Ik had al mijn platen verbruikt en ben daarom van
middag te Hilversum nieuwe gaan koopen. Met Trui
had ik afspraak gemaakt, dat wij elkander te Laren
zouden ontmoeten, en nadat we eerst wat gegeten hadden,
maakten we een visite bij Prof. Van Rees. We bleven
niet lang, de professor was een weinig ongesteld: den
vorigen avond had hij in de warme keuken met een
paar lui zitten praten en was toen met zijn bloote beenen
nog uitgegaan, zeker had hij kou gevat.
Van Prof. Van Rees gingen we naar Nonnie.
Nu ik Nonnie’s naam noem, beginnen mijn oogen
te glinsteren, mijn pen vliegt vlugger over het papier,
ik voel mij opeens heel blij, want nu zie ik haar weer
voor mij in haar frischheid van echt mooi vrouw-zijn.
Nonnie is het dienstmeisje bij een familie in Laren.
Nonnie is de eenige dochter van rijke ouders.
Nonnie is beschaafd en ontwikkeld en heel muzikaal.
Nonnie is Vrouw, maar ook voor alles Mensch.
Ik weet niet, of zij ’t prettig vindt, dat ik over haar
spreek, maar ik kan het niet laten, want zij past zoo
goed bij mijn schets van de kolonie.
Nonnie wilde niet leven van het geld harer ouders:
niets doende, uitbuitende, dus, volgens haar, stelende.
Ze wilde werk doen, dat noodzakelijk is. En het
geschiktst leek haar te beginnen met het ruwe, een
voudige huiswerk. Zoo met het geringste beginnende,
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zou ze tijd vinden om na te denken over de moeilijkheden
van het leven, en zich zelf bekwamen voor ander, minder
eenvoudig werk.
De menschén in de maatschappij zag zij als poppen,
ja, als wangedrochten. Zij meende, dat alle ellende voort
kwam uit het verwijderd-zijn van de natuur. Zij wilde
tot de natuur terugkeeren door een leven van eenvoud
en schoonheid.
Eerst had ze zich bij de kolonie willen aansluiten,
maar nadat ze er een poosje gelogeerd had, oordeelde
zij het bestaan van een kolonie een onmogelijkheid.
Ze zocht een dienst bij een mevrouw, wier begrippen
eenigszins met de hare overeenkwamen; zoo doen zij
het werk altijd samen, en hebben ze ieder één dag in
de week geheel vrij.
Als dit eerste stadium van haar werken voorbij is,
gaat Nonnie als gouvernante naar Engeland.
Nonnie is mooi. Zij heeft het mooiste golvend blond
haar, dat ik ooit gezien heb. Zij draagt reformkleeding,
haar bewegingen zijn vol veerkracht, haar heele zijn is
als de gouden golving van het haar.
In haar kamer staat in ’t midden een bed, verder
een bad, een stoel en een schrijfbureau.
Wij zaten op haar bed, en praatten, en aten chocolade,
bij het licht van een petroleumlampje van mooi Rozenburg.
Bob was gekomen om ons te halen en hing uit het
raam te rooken. Op verzoek van Trui spraken we
Hollandsch; ze zei, dat ze ons gesprek zoo interessant
vond, maar ze sprak geen woord meê. Bob houdt er
anders ook veel van met Nonnie te praten, maar van
avond was hij stil. Toen wij naar huis wandelden, was
hij nog melankoliek, en toen wij er waren, zei hij heel
treurig: „Home, sweet home!" Maar daarna schudde
hij zijn krullebol en was weêr vroolijk.
Arme Bob! Hij heeft een goed hart. Hij zei wel:
„Vroeger ben ik altruïst geweest, nu ben ik egoïst.
Het hoogste altruïsme is ook eigenlijk egoïsme”.
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Maar ik weet een daad van hem, die geen egoïst
zou doen.
Arme Bob!
Luitjes is vandaag naar Walden, de kolonie van
Frederik van Eeden, in Bussum, gegaan.
Ze hebben hem daar noodig voor timmerwerk. Morgen
gaan Trui en ik hem opzoeken.
Vanavond zijn een vijftal van de kolonisten uit. Waar
heen ? Dat geef ik u te raden; raadt tienmaal, twintigmaal,
ik geloof niet, dat ge het vindt... Ze zijn naar de comedie.
Te Hilversum wordt door de Ned. Tooneelvereeniging
Multatuli’s Vorstenschool gegeven, en dat zijn ze gaan
zien. Deze menschen, die hier zoo sober leven, die voor
hun dagelijksche behoeften bijna geen geld uitgeven,
zijn naar de comedie, voor 75 cent den persoon! Ik
weet niet, of het uit de gemeenschapskas is gegaan of
uit particuliere zakken.
Met het geld is het hier namelijk zóó ingericht: wie
iets noodig heeft, neemt uit de gemeenschapskas, ieder
is overtuigd, dat een ander, zijn zelfde principes toegedaan,
niet te veel zal nemen, niet meer dan vereischt wordt
voor het allersoberste leven.
Bij het stichten van de kolonie gaven sommigen al
wat zij bezaten aan de gemeenschapskas; dit was echter
geen vereischte. Liefst zouden de kolonisten geheel
zonder geld werken, maar doordat ze nog aan alle kanten
aan de maatschappij vast zitten, is dit een onmogelijkheid.
Het streven van de kolonie is wel zich geheel los te
maken van de maatschappij, maar met de zwakke krachten
van nu is daar nog niet aan te denken. Om bij voorbeeld
bij iets zeer noodzakelijks, de kleeding, te blijven, indien
men zou trachten die zelf te vervaardigen, ook zelf de
stoffen te weven, dan zou dat oneindig veel duurder
zijn dan nu in de maatschappij.
Iets anders is het met het onderwijs. Nu gaan de
kinderen op de gemeenteschool te Blaricum, maar een
onderwijzeres onder de kolonisten zou zeer welkom zijn.
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Geneeskundige hulp moet ook van buiten komen.
Het verbaast mij, dat hier in de kolonie zoo weinig
medische hulpmiddelen aanwezig zijn. Watten of carbol
zijn er, maar dat is ook alles. Niets om bij eventueele
verwonding het bloeden te stelpen, niets om antiseptisch
te verbinden, niet de eenvoudige middeltjes, die bij
allerlei pijn toch zooveel verlichting kunnen geven.
„De pomp,” zeggen zij, „is ons beste geneesmiddel.”
Maar Kylstra zei: „Ik denk, dat wij den put wel zullen
dempen, als eenmaal het kalf verdronken is.”
Vrijdagavond.
Vanmorgen regende het. Ik had mij wel er op aange
kleed buiten te gaan werken, dat wil zeggen, ik had
mijn katoenen japon, die nu van onderen een breeden
modderrand had, mijn badschoentjes, die in plaats van
wit, zwart waren, geen kousen en het alles bedekkende
bonte boezelaar aan, maar het was te koud en te nat.
Dus ging ik zitten lezen. Maar het duurde niet lang,
of de kinderen, die altijd bij me kwamen, wanneer ik
me maar even neêrzette, klauterden naast mij op en
legden hun kopjes tegen mij aan. Het waren de drie
jongetjes, waarmee ik het meest gespeeld had, Stephen,
het eenig kind van Gerlofs, en de twee kolonie-kinderen.
Gerrit is een jongetje, dat geen moeder meer heeft,
en wiens vader een dronkaard is; de kolonie heeft hem
aangenomen en het aardige kereltje heeft nu een heerlijk
leventje. Het andere is maar tijdelijk een koloniekind.
Hij is Izak Demosthenes, het zoontje van een bekend
Amsterdamsch socialistisch redenaar, en heeft in de
kolonie een tehuis gevonden, toen zijn vader en moeder
het niet best met elkaar konden vinden en geen raad
met hem wisten.
Deze jongens, allen ongeveer 3 jaar oud, die nooit
anders gekend hebben dan een eenvoudig leven met vege
tarische voeding, lijken mij toonbeelden van gezondheid.
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Behalve deze drie jongens zijn in de kolonie twee
kinderen van Kylstra, Jan en Mientje, het witharige
meisje, dat hij op den arm droeg bij ons allereerste
gesprek, en vier kinderen van Atze Spoor, den landbouwer.
Al dit kroost, behalve de drie oudste jongens van
Spoor, die op school gaan, loopt als jonge eendjes rond
in het vrije. Den heelen dag spelen ze in den tuin om
het huis, ze hebben altijd speelkameraadjes, ze kunnen
kibbelen als ze willen, een deuntje huilen, zich vuil
maken, ze zijn geheel vrij. Als een der kleintjes toont
een menschelijke ondeugd te bezitten, als hij zelfzuchtig
is, of jaloersch, of eigenzinnig, dan wordt hij niet gestraft,
maar zijn opvoeders toonen hem aan, waarom hij niet
goed doet.
Jantje wilde eens meê naar het veld, de andere jongens
wilden liever, dat hij bij hen bleef spelen; Kylstra liet
Jantje méégaan, maar op het veld zei hij:
„Jan, vin je ’t nu niet naar, dat je Stephen en Izak
verdriet doet?”
Jantje snikte even zachtjes, stond op en ging naar huis.
Ik merkte ook, dat ik door redeneeren met de kinderen
alles kon doen. In plaats van te lezen, heb ik mij van
morgen maar met hen beziggehouden. Op een lei
teekende ik voorwerpen, en dan moesten zij raden,
wat „tante” gemaakt had. Al wat niet vader of moeder
heet, heet oom of tante hier.
Zoo ging de morgen nogal gauw voorbij en de kinderen,
die anders, als ze gedwongen zijn in huis te blijven,
veel te veel leven maken, waren zoet.
Voor het eten zag ik den Italiaan met een boek van
Maeterlinck. Hij las Aglavaine et Selysette, en we spraken
over de „bonté suprème” en „ le silence.”
En voor dezen man was ik bang geweest! —
Wij aten vanmiddag spersieboontjes, de door mij zelf
geplukte. Dit was nu wel smakelijk, maar toch kon ik
er niet recht van genieten, omdat de stalen vork altijd
een bijsmaakje geeft.
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Na het eten was het weer gelukkig opgeklaard, we
zouden Luitjes in Walden gaan opzoeken, en als het
hard geregend had, hadden we zeker onzen voorgenomen
tocht over de hei niet kunnen maken.
Bob sloot zich bij Trui en mij aan, hij kende Van
Eeden en nog eenige kolonisten te Walden en wilde
die ook wel eens gaan opzoeken.
Om half twee vertrokken wij. Eerst ging de weg
door smalle boschlaantjes en over begroeide vlakken
heigrond.
Nooit heb ik de natuur van Mauve zoo goed begrepen
als daar, vooral wanneer dan een karretje en een man
met blauwe kiel den weg kwamen stoffeeren; ’t was
telkens als een schilderijtje van Mauve, in de ijle, teere
atmosfeer, die hij zoo volkomen heeft weergegeven.
Daarna kwamen wij bij het soldatenkamp. Wat was
dat weêr anders mooi!
De hemel, in schoongeregend blauw, met helderwitte
wolken boven de uitgestrekte vlakte, waarin geestig de
lichte tentjes opkeken.
„Als men het doel, waarvoor zij daar staan, wegdenken
kan,” zeiden mijn kameraden, „dan is het toch wel mooi.”
Toen staken wij dwars de hei over, op den watertoren
van Bussum afgaande, en kwamen om halfvier in Walden.
Walden is een landgoed, ongeveer een half uur van
het eigenlijke dorp Bussum.
Het is met geen tram te bereiken, dus ’t ligt betrekkelijk
afgelegen in de vrije natuur.
Toen Frederik van Eeden het kocht, stond op het
landgoed een huis, een gewoon, groot woonhuis, dat
nu als kolonie-huis gebruikt en door een 15-tal menschen
bewoond wordt.
Van Eeden woont hier echter niet. Hij en verscheidene
anderen wonen in aparte hutten. Sommige van deze
hutten zijn gebouwd op plaatsen, waar de grond
ongeveer een meter diep is uitgegraven, zoodat ze
half onder den grond staan en half er boven uitkijken.

Het zijn kleine huisjes, bestaande uit één verdieping,
met een paar kamertjes, eenvoudig maar mooi inge
richt. Van Eeden’s vrouw en kinderen wonen in een
villa iets verder.
Dadelijk, toen ik de kolonie binnenkwam, bemerkte
ik, dat hier een heel andere toestand zijn moest dan
te Blaricum.
Doordat de kolonie al eenige jaren bestaat, uitgebreider is, meer grond bezit en meer leden telt, door onder
vinding geleerd heeft, en allerlei vaste instellingen be
zit, maakt Walden, nadat men van de kolonie te Blaricum
komt, den indruk, dien het zien van een stad maakt na
een dorp.
We zochten Luitjes op, die met De Haan, een flink
werkman, die de rechterhand van Van Eeden genoemd
wordt, aan het kalkblusschen was. Daarna dronken we
in het koloniehuis thee en wandelden wat rond.
Maar liever dan de kolonie wilde ik den stichter zien,
Frederik van Eeden, den auteur, den dichter, den tooneelschrijver, den dokter, den hypnotiseur, den boer, den
maatschappijhervormer.
Men heeft over hem, den excentrieken man, die van
alles doet, al heel wat geschreven en gesproken, ik kende
hem niet anders dan als den dichter van die heerlijke
zangen „Mijn verlangen is fel als het vuur en groot” ,
„Eens heb ik de dalende zon gevraagd te wachten” en
„Ik droomde 't leven als een groot groen bosch” ; als
den auteur van „De kleine Johannes” , dat schoone levens
boek; als den man, die onrecht in recht wilde
veranderen.
We kwamen langs een veld, waar een paar mannen
aan het aardappelen-rooien waren.
„Daar hebt u Van Eeden”, zei onze begeleider, een
kennis van Bob.
Ik keek naar de mannen en dacht, dat ik toch zeker
wel zou kunnen onderscheiden, wie de dichter was. Maar
ik kon ’t niet; hij lag daar, als de mannen naast hem,
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gekleed in blauwen kiel, met de handen in de aarde
te wroeten — een werkje, dat Atze Spoor mij ook graag
had laten doen, omdat men zich daar het allervuilst
meê maakt.
Hij stond even op om mij een hand te geven, toen
Bob mij aan hem voorstelde, daarna ging hij met zijn
werkje voort.
„Zoo, bent u juffrouw Hendrix; ja, Luitjes heeft al van u
verteld en van de boosaardige plannen, waarmee u komt” .
„Vindt u het boosaardig om over de kolonie te
schrijven?”
„Neen, neen, niet zoo als u het doet; maar er komen
wel eens journalisten, die even een kijkje nemen of
willen nemen; als ik kan, weiger ik ze, want, na zoo'n
oppervlakkig bezoek kunnen ze toch niets anders schrijven
dan dingen, die een totaal verkeerde voorstelling van
de zaak geven. Zooals u gedaan hebt, een week het
leven in de kolonie meê te leven, vind ik serieus; nu
moest u eigenlijk ook een week hier komen.”
Ik zei, dat ik niet kon tot m'n spijt. Ik had graag
de beide kolonie's vergeleken. Maar ik dacht eigenlijk,
dat van Walden al meer bekend was; de hoofdredacteur
van „De Telegraaf" had mij ook verzocht naar de kolonie
te Blaricum te gaan, omdat daar nog nooit over
geschreven was.
„O, maar over Walden ook niet,” hernam Van Eeden.
„De buitenwereld weet hier zoo goed als niets van. Wilt
u vanmiddag bij mij komen eten, dan zal ik u een en
ander van onze kolonie vertellen. Ik bedoel bij mij thuis,
in het huis van mijn vrouw.”
Dat wilde ik graag. Trui en Bob bleven thee gebruiken
in het koloniehuis.
Tot vijf uur bleef Van Eeden nog werken. Toen nam
hij mij meê en liet mij een en ander zien. Ik zag de
stallen, de weiden met koeien, den nieuw aangelegden
boomgaard en den moestuin. Alles zag er even goed
verzorgd en welvarend uit. Toen wij langs een paar

biggetjes kwamen, hypnotiseerde hij ze, tot ze gingen
liggen.
In den moestuin stond een groot perk stamrozen, die
nog prachtig bloeiden.
„Die staan hier niet voor het nut, maar alleen voor
de schoonheid,” zei Van Eeden, en hij plukte een groote
roze roos voor mij.
Nu staat die roos nog voor mij in haar groote bloeiende
pracht en mijn kamertje is vol van den zoeten geur.
Wij gingen nog naar een van de kleine huisjes, waar
Van Eeden even zijn moest. Ik wachtte er voor en keek
eens rond.
O, hier te wonen! Hier, in zoo’n eenvoudig huisje,
begroeid met rozen en kamperfoelie, midden in de natuur,
midden in een niet aangelegden tuin, vol boomen en
planten en bloemen. Met daar vlak bij dat watertje, dat
rustig weêrspiegelt en waarop kroos en leliebladen drijven,
een beeld van allerschoonste rust! En de ondergaande
zon over dat alles!
Thuis uit mijn raam zie ik wel diezelfde zon, maar
daar ligt het roode schijnsel op de rijen huizen, stevige,
hooge huizen, dicht naast elkaar gebouwd, op het donkere
water van de altijd vies-ruikende grachten, op de koude,
harde steenen van de straat.
En daar is altijd het lawaai, het opgonzende lawaai
van het stadsleven, het getrappel op de keien,
het gedreun van slagen in de verte, het gegalm van
schreeuwende stemmen... Nooit rust, nooit rust!
Van Eeden haastte zich met mij naar zijn huis, hij
moest zich voor half zes nog wasschen en kleeden. Zijn
vrouw was juist vandaag naar Amsterdam, maar zijn
beide jongens en Bauer, de architect, zouden mee
aan tafel zitten.
Ik was benieuwd, hoe Hans en Paul er zouden uitzien,
ik wist, dat zij het waren, die Kloos geïnspireerd
hadden voor zijn
„O, mijn gedachten, tript nu lief en zoetjes,
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Al kleine kinderen op bloote voetjes ..
En toen ik ze zag, nu jongens van 11, 12 jaar, met
hun roode blousjes en fluweelen broekjes, methunbeetjelang haar om hun mooie, zachte gezichtjes, toen kon
ik het mij voorstellen. Maar toch zijn ze echte ondeugende,
wilde rakkers, flinke jongens.
Terwijl Van Eeden zich verkleedde, bekeek ik het
huis. Het is gebouwd door Bauer; nooit heb ik een
huis gezien, dat zoo direct den indruk gaf van volmaakt
te zijn ; het is, of hier alle details zijn aangebracht voor
een bizonder doel, waaraan ze beantwoorden, alsof er
niets overdadigs is en niets vergeten; en de voornaamste
indruk is die van gezelligheid. Er is geen rijke over
vloed van dure modezaken, maar het is er vol werkelijk
mooie dingen, dingen mooi van kleur of lijn, passend
bij den stijl van het huis. Overal bloemen, rozen in
vaasjes en planten in potjes, overal de natuur. Er
hangen een paar schilderijen, het zijn werken van
Vincent van Gogh, het land en het landleven weergevende.
En een paar fijne aquarellen van Bauer, den schilder,
portretten van de jongens in pierrot-costuums. Er is
een groote schouw met oud-Hollandsche ijzeren haard
plaat en open vuur; ’s winters moet 't wel heerlijk
zijn om op de banken daaromheen te zitten.
Toen Van Eeden weêr verscheen, had hij een bruin
geribd, fluweelen pak aan, met los sporthemd er onder.
We gingen aan tafel.
Van Eeden is, zooals men weet, ook vegetariër.
Het maal bestond uit groenten en aardappelen, met
karnemelk na. Al was dit niet veel voor iemand, wier
slappe maag hard naar wat vleesch verlangde, de nette
manier van opdoen, het aan een gedekte tafel zitten
en weêr met zilver eten, deden mij toch goed. Het meisje,
dat bediende, helpt Mevrouw Van Eeden in de huis
houding, maarwoontafzonderlijk in een huisje naastde villa.
Aan tafel merkte ik, wat een aardige jongens Hans
en Paul waren. Ze konden geen vijf minuten achtereen

stil blijven zitten, maar klauterden nu en dan eens op
vader's schouders en trokken hem aan zijn baard. Ze
spraken met hem als met een kameraad en noemden
hem jij en jou.
Ze vertelden mij, datze ookvegetariërswarengeworden.
Ze waren het niet altijd geweest.
„Ik weet nog, hoe Paul het geworden is” , zei Hans.
„Maatje had eens bij Paultje 'n vlooitje gevangen en
in 't bad verdronken en van toen af werd Paul vegetariër.
Eenmaal heeft Ma hem nog gehakt op z’n boterham
meêgegeven, maar hij wilde 't niet eten....”
Grappig vond ik 't verband tusschen een verdronken
vloo en een geslachte koe!
Van Eeden vertelde, dat hij ook plotseling vegetariër
geworden is. Uit een hygiënisch oogpunt beschouwd,
acht hij ’t het best, dat een mensch eenmaal in de week
vleesch gebruikt. Prof. Van Rees vond beter in het geheel
geen vleesch te eten, op ethischen en hygiënischen
grond, en hij had het zich langzaam gedurende twee
jaren afgewend.
Van Eeden zei, dat alleen heel sterke menschen in
eens kunnen wennen aan plantaardig voedsel alleen.
Hij geloofde, dat Kylstra bepaald te weinig voeding kreeg.
Na het eten bleef Van Eeden met mij redeneeren
over de kolonie.
Hij schetste mij in het kort wat het verschil is tusschen
Walden en de Internationale Broederschap.
Walden wil niet bestaan zonder de maatschappij, zooals
de kolonie te Blaricum. Geld kan ook goed gebruikt
worden als ruilmiddel, geld doet geen kwaad, mits men
het vooral niet beschouwt als rentegevend kapitaal.
Terwijl in Blaricum gewerkt wordt naar lust, en gegeten
wordt naar behoeften, wordt hier het werk onder elkaar
geregeld en verdeeld, en wat men noodig heeft
wordt gekocht.
Maar ’t wordt niet gedaan om winst te maken.
Als de kolonie, door aan de maatschappij te verkoopen,
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winst maakt, moet dat geld besteed worden voor het
uitbreiden der kolonie, of voor het steunen van andere
kolonie's.
Van Eeden noemt Walden een sociale coöperatie. Zijn
doel is om langzamerhand allen grond gemeenschappelijk
eigendom te doen worden; zijn ideaal is, langzamerhand
de geheele maatschappij tot kolonie’s te maken. Hij
zei; „Steden moeten verdwijnen, zij zijn de afschuwelijkste
voortbrengselen van onzen tijd. Daar woont alles boven
elkaar, zonder licht en lucht, terwijl toch in de vrije
natuur plaats genoeg is. Waarom gaan de menschen
niet wonen zooals wij, buiten, in huizen op kleinen afstand
van elkaar? Zou men een centrum missen, waar b.v. kunst
geboden zou worden? Men kan toch wel een concertgebouw
ergens buiten plaatsen, de vervoermiddelen zijn tegen
woordig makkelijk genoeg om ons er heen te brengen.
Zoolang de maatschappij nog voortgaat met steden te
bouwen en uit te breiden, gaat de beschaving
achteruit”.
In Walden wordt door de kolonisten van tijd tot tijd
vergaderd en over de gemeenschappelijke belangen ge
praat. Voor de administratie is er al een boekhoudster,
ook tot de kolonie behoorend.
Wie lid wil worden van de sociale coöperatie, moet
eerst een proeftijd doormaken.
De kolonisten zijn hier niet vrij, als de leden der
Internationale Broederschap; er wordt nu een reglement
opgemaakt, zóó als de ondervinding van twee jaar geleerd
heeft, dat het beste zijn zal; dit wordt nog een jaar
geprobeerd en dan vastgesteld.
Feitelijk vindt Van Eeden de kolonisten te Blaricum
minder vrij, omdat die, als ze zich eens niet in staat
voelden te werken en het onplezierig zouden vinden ten
koste van de anderen te leven, zich eigenlijk gedwongen
zouden voelen, toch iets te doen.
Dit zou in Walden niet kunnen voorkomen. Zieken
en ouden, die niet meer werken kunnen, behoeven daar
4

5°
niet bezorgd te zijn voor het materieele; in de kolonie
is de kwestie van pensioenen en levensverzekeringen
meteen opgelost.
Van Eeden, die alles in de kolonie gemaakt heeft
tot wat het is, die alles bestuurt, die feitelijk de
stichter is, beschouwt zich zelf volstrekt niet als opperheerscher; hij verzekerde mij, dat hij blij is, dat zijn
persoonlijkheid hoe langer hoe meer naar den achter
grond verdwijnt.
„Toch zouden ze me nu nog niet kunnen missen,”
zei hij, „maar als ik nog een paar jaar kan werken en
ik zou dan dood gaan, dan zou ik niet meer noodig zijn.”
Meer zal ik over Walden niet vertellen; daar ik er
niet lang gebleven ben, weet ik niet in bijzonderheden
hoe het leven daar is. Frederik van Eeden houdt echter
in deze maand te Amsterdam een voordracht, waarin
hij de volgens hem zoo duidelijke, eenvoudige principes
van landkolonisatie nog eens zal uiteenzetten en tevens
verhalen van wat de ondervinding op Walden hem
geleerd heeft. 1)
— Trui en Bob kwamen mij halen met eenige kolonisten
van Walden, die ons naar de stoomtram bij den Gooischen
Boer zouden brengen. Van Eeden ging ook mee en we
maakten in het donker een heerlijke wandeling.
Hij moest nog een patiënt bezoeken. Van Eeden
oefent namelijk ook zijn dokters-praktijk nog uit. Van
zijn werk beschouwt hij echter schrijven als hoofdzaak,
en elken morgen begint hij daarmee, om dan eenige
uren aan den landbouw te wijden.
Prof. Van Rees vertelde mij, dat hem de ideale indeeling
van den dag toescheen: 4 à 5 uur geestelijk werk, 4
à 5 uur landbouw, 4 à 5 uur knutselwerk, (zoo trok
b.v. boekbinden hem zeer aan en hierop zou hij zich
gaan toeleggen).
1) Deze voordracht werd gehouden in een vergadering van het Socialis
tisch Leesgezelschap.

Hierover zijn allen het eens, dat men, een geheelen
dag geestelijk werk leverende, òf geen goed werk kan
doen, óf het doet ten koste van de gezondheid.
,,En wat heeft men er nu op gevonden ?” vroeg Van
Eeden. „De sport. En men bedenkt niet, dat het slecht
is zulk onproductief werk te doen voor ontspanning,
terwijl er toch zooveel ellende en gebrek is.”
Toen ik thuis kwam heb ik met Kylstra nog over
allerlei zaken gepraat, want morgen ga ik weg, en ik
wilde zeker zijn, dat ik omtrent alles goed ingelicht was.
Hij wees mij nog eens uitdrukkelijk op de beteekenis
van de kolonie en de redenen, die tot het ontstaan
ervan geleid hadden. Om zijn gedachten het zuiverst
weêr te geven, haal ik eenige gedeelten aan uit Kylstra’s
feestrede, die hij bij de opening van het koloniehuis
uitgesproken heeft.
„Wij leven in een maatschappij vol van leed,” zoo
begint hij, ,.en niet maar van noodwendig, d. w. z. uit
het natuurlijk, gezond verstand der dingen voortspruitend
leed, maar van onnoodig en onrechtmatig gedragen
leed; van leed, dat z’n oorsprong vindt in verkeerde,
ongezonde, abnormale verhoudingen en toestanden
onder de menschen.”
„De ééne mensch staat met z’n volle kracht tegenover
den andere, wendt al z’n vermogens aan om zich omhoog
te werken ten koste van hem, die naast hem streeft
en zwoegt. Een van beiden zal teruggeduwd worden,
en diens vloek zal vergallen de blijdschap van den ander
over zijn succes.”
„Daar is geen orde in de levens der menschen onderling,
maar ook tusschen de groepen van personen, die zich
gevormd hebben, isverdeeldheid. Met dezelfde heftigheid,
waarmee de strijd woedt om het stoffelijk bestaan onder
de menschen, en helaas, in ver de meeste gevallen zeker
ook wel om dezelfde reden, staan tegenover elkaar
volk en volk, maar ook partij en partij, en vooral klasse
en klasse. En evenzeer, gij weet het, hier dezelfdegevolgen:

ruw geweld verstoort vrede en geluk; listig bedrog,
of fijne berekening, twee namen trouwens voor hetzelfde
ding, brengen hun verschrikking over de levens van
duizenden. Overal is nu op deze wereld, die zich toch
zoo rijk, zoo weldadig voordoet, moeite en getob,
verdriet en verachting en vloek.”
„Het socialisme alleen is eerlijk en rechtvaardig. Want
de gemeenschap der menschen is een organisme. Zij
is een levend geheel, waarvan de menschen afzonderlijk
elk een deel vormen. Het geheel kan niet bloeien dan
in de deelen, zoo min als de deelen kunnen bloeien,
dan alleen in het geheel.”
„Als een stortvloed, zoo kwam het socialisme heen
snellen over de maatschappij, schrik brengend niet weinig,
waar eigenbelang de moeder was van dorre lamme
behoudzucht, maar vooral hoopgevend en moedschenkend
aan tallooze velen, wier leven bedrukt was en ellendig.”
Maar: „De geestdrift is verflauwd bij massa’s tot
laksheid. De verwachting is gestorven, de hoop ver
dwenen op vele plaatsen. Nu gaat de S. D. A. P. met
haar koud systeem van maatschappelijke hervorming
onze wereld door en sticht haar afdeelingen."
„Het komt, omdatdesocialistgeloofdheeftengesproken
heeft, maar ten slotte het doen achterwege liet. Het
socialisme is leven, dat als elk ander levend ding op
aarde moet wezen in stoffelijk omhulsel om er te kunnen
bestaan. Wordt het niet opgenomen in héél het bestaan
van den mensch, maar blijft het beperkt tot het gebied
van de gedachte en van het woord, dan verdort het
geloof er in.”
„Wij hebben al menschen genoeg, die weten; wij moeten
menschen hebben, die, wetende, ook durven en doen.”
„Onze kolonie is zulk een daad.
Onze kolonie is voortgekomen uit het besef van de
noodzakelijkheid om ons leven met de uiterste inspanning
en voor zoover dat op elk oogenblik ons mogelijk is,
in overeenstemming te brengen met ons geloof omtrent
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het leven. Gegroeid is in ons de afkeer tegen de bestaande
orde, liever wanorde der dingen tot een zoo groote
hoogte, dat wij met alle macht ons moesten trachten los te
scheuren omons daarnate scheppen een nieuwen toestand.”
,,Gansch en al omgekeerd is bij ons de onderlinge
verhouding. De arbeid, in de wereld op jammerlijke
wijze gebonden door het afgrijselijke toonstelsel, is
onder ons vrij.
„Wij arbeiden niet als slaven maar als meesters. Zelf
kiezen wij onzen arbeid, en straks, als de weldoende
natuur onzen oogst voor ons bereid heeft, of als het
werk onzer handen is voltooid, of evenzeer als wij eenig
geestelijk werk hebben volbracht, gaan wij blijelijk
genieten het v o l l e loon en de vo l l e vreugde van
onzen arbeid.
De kolonie is een daad van socialisme. Wij brengen
de kameraadschap in ons bestaan. Wij willen niet uit
zuigen, noch uitgezogen worden, maar streven er naar
steeds meer ons vrij te maken van het ellendige uitbuitingssysteem onzer maatschappij. Christus’ leefregel voor het
onderlinge verkeer der menschen: „de meeste van u
zij aller dienaar” , is onze leefregel. Hen ieder werkt
naar zijn krachten en neemt naar zijn behoeften”.
„Onze kolonie is anarchistisch. Geen meester is onder
ons dan alleen het eigen in gebed of overpeinzing en
in onderling samenspreken zich zuiverend geweten”.
„De standsvooroordeelen zijn verdwenen met de stands
verschillen. Dat er met noodwendigheid twee klassen
van menschen zouden moeten wezen, wordt bij ons niet
bemerkt. Wij zijn allen menschen met gelijke behoefte
om op elkander te steunen en door elkander sterk te
zijn. Zoo daar al erkenning is van de meerderheid van
den een over den ander, dan is het alleen de meerderheid
van de meerdere kennis, en van het diepere inzicht en
van het zedelijk overwicht” .
„Zoo is de kolonie een daad van beteekenis, en niet
maar voor ons, in zoover zij ons vrijmaakt van
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drukkenden last, maar ook omdat zij een vingerwijzing
is voor alle menschen in de richting, waar het heil te
vinden is”.
„Wij weten, dat men ons bespot en aanklaagt. En
wij weten, dat wij moed behoeven om voort te gaan
en deze moeten putten uit een zeer vast geloof, dat ons
middel juist is. Wij versterken elkaar dan ook dagelijks
in dat geloof. Het lijkt immers ook zoo nietig, ons doen,
zoo peuterachtig, terwijl zoo geweldige dingen in de
maatschappij tot een haastige behandeling en oplossing
schijnen te dringen".
„Eén verwijt wil ik noemen. ,,Gij gaat op uw gemak
in de kolonie leven”, zoo zegt men. Wij wijzen dit verwijt
ernstig af. Zoo wij hier al een bestaan mochten vinden,
dat aangenaam is door gezellig onderling verkeer, door
de afwezigheid van broodzorg enz., dan zullen wij dat
niet als doel van ons streven bereikt hebben, maar
dan zullen wij dat blij aanvaarden als een natuurlijk
gevolg en als een heerlijke vrucht van onze daad”.
„Wij zullen doen wat wij kunnen, breidend onzen
invloed, als het kan, uit over vele levens, vragend met
vrijmoedigheid de belangstelling en de medewerking
van allen. Maar ook al mocht het blijken, dat men ons
niet volgen wil, dat men daar buiten blijft vastzitten
in zijn hoogmoedigen onwil of in z’n ellendige onver
schilligheid, of ook maar alleen nog niet verstaan kan
wat wij willen en doen, en gansch andere wegen wil
gaan, ook dan zullen wij toch niet al te zeer klagen
en treuren, in het vaste geloof, dat dan toch eenmaal
de tijden rijp zullen zijn voor het tot feit worden van
onze idee, die zal leven ondanks al wat er zich tegen
verzet, en dat ons tegenwoordig werk z'n volle waarde
in de toekomst zal hebben als fundament voor hetgeen
liefde nog op te bouwen heeft tot verlossing der menschheid. Als Columbus eenmaal, zoo gaan wij vooruit. „Er
is geen land” , zegt de ongeloovige, zich zelf niet bewuste,
maar zoo diep ongelukkige wereld. Maar wij weten beter,
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al zagen onze zinlijke oogen nog niet; er is land en
het zal bereikt worden” .
Hierdoor, dunkt mij, krijgt men een duidelijk begrip
van hetgeen eigenlijk de aanleiding tot het stichten der
kolonie is geweest, en wat het doel van het bestaan ervan is.
Ik had wel kunnen beginnen met dit alles uiteen te
zetten, maar het scheen mij toe, dat de belangstelling
er voor grooter zou zijn, nadat men eerst van mijn
wederwaardigheden in de kolonie gedurende deze
week gehoord had.
Enkele bijzonderheden wil ik nu nog meedeelen.
De kolonie is gesticht verleden jaar November, met
een kapitaal van ƒ 20.000, verkregen door schenkingen,
zonder eenige hieraan verbonden voorwaarde.
De grootte van het land is ongeveer 10 H.A., waar
van dit jaar 7 H.A. bebouwd werden. Een groot deel was
beplant met lupinen, die nu ondergeploegd zijn, om den
grond te bemesten. Op ditlandis nual winterroggegezaaid.
Verder leverde dit jaar het land boonen en erwten
op. aardappelen, rogge en wat boekweit.
Aan den moestuin werd bijzonder veel zorg besteed,
hier groeiden voornamelijk snij- en slaboonen, doperwten,
peulen, capucijners, ook tomaten en kool. Erwerden negen
perken met asperges aangelegd enappelboomengeplant.
Het doel is om zooveel mogelijk land in moestuin
te herscheppen.
De opbrengst is dit jaar zoo geweest, dat de uitgaven
nog verre de inkomsten overtroffen hebben, maar dat
is natuurlijk bij een begin, vooral zooals hier, op tamelijk
onvruchtbaren grond.
leder is vrij zich bij de kolonie aan te sluiten, indien
hij de principes der kolonisten deelt. Wat hij bezit,
mag hij aan de gemeenschapskas schenken, maar hij
hoeft het niet te doen. Hij verbindt zich tot niets.
Op het oogenblik is het met de kas slecht gesteld.
Er is niet eens genoeg om een paard te koopen, wat
toch zeer noodig is. Dus nieuwe schenkingen zullen

56
dankbaar aanvaard worden. Logé’s storten bij hun
heengaan gewoonlijk iets in de kas. Een Franschman
heeft er b.v. 4 of 5 weken gelogeerd, om het systeem der
kolonisten te bestudeeren, en gaf bij zijn heengaan f 100.
Een goede bron van inkomsten wordt het bakken
van de sportbeschuiten. Daar de kolonie verplicht is
van de maatschappij te koopen, wil zij ook wel naar
buiten verkoopen.
George Ensling, die vroeger ook bakker was (voor
de Broodfabriek De Haan) is voor de kolonie van
groote waarde.
Atze Spoor, de landbouwer, bewijst eveneens flinke
diensten, maar hij gaat met vrouw en kinderen de
kolonie verlaten en weer naar het platteland van
Friesland terug, waar het zijn vrouw beter beviel.
Luitjes en Trui en nog eenige anderen gaan eveneens
heen; Bob en de Italiaan, die hier alleen zijn, omdat
ze geen tehuis hebben, vertrekken ook.
De Italiaan is vroeger hoedenmaker geweest; wat hij
gaat doen, weet ik niet.
Bob zei, dat hij benieuwd was, wanneer hij weer tot
de beschaving zou terugkeeren; in November gaat hij
naar Engeland opnieuw werk zoeken.
„Tot de beschaving” , zei Bob, maar feitelijk is de kolonie
beschaafd, meer beschaafd dan onze maatschappij, waarin
onder het werkvolk ruwheid, gevloek, dronkenschap en
de grofste zedeloosheid bestaat, terwijl onder de gegoede
standen soms allerlei uitspattingen voorkomen, schan
delijke intriges en onmenschelijkheden die nog
erger zijn.
Het leven van de kolonisten is beschaafd, hun taal
is beschaafd en hun daden zijn beschaafd; dat hun wijze
van leven , leven op de manier van onze arbeiders, mij
niet kon voldoen, zal waarschijnlijk meer aan mij liggen
dan aan de kolonie. Maar toch — al leven de kolonisten
nog zoo eenvoudig — lijkt het mij toe, dat ze niet evenals
arbeiders, alle voordeelen van de wetenschap hoeven
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te negeeren, onhygiënisch te leven, en b.v. geen baden
te gebruiken.
Ik weet wel wat hun antwoord geweest zou zijn, als
ik met hen hierover gesproken had:
„De pomp!”
Zooals men uit mijn verhaal gezien heeft, leven de
kolonisten allen gemeenschappelijk te zamen als een
groot huisgezin.
Maar ieder heeft zijn eigen kamer. De getrouwden
hebben elk afzonderlijk een zit- en slaapkamer, de
ongetrouwden alleen een slaapkamertje. De zitkamers
zijn beneden en hebben elk een uitgang in den tuin.
Ze liggen om de gemeenschapszaal, het groote vertrek,
waar men dadelijk in komt van buiten. Achter deze
zaal is aan den eenen kant de keuken, en aan de
andere zijde de bibliotheek, een klein kamertje, waar
een schat van boeken staat, die zeker ieders smaak
wel kan bevredigen.
De kamers zijn grootendeels gemeubileerd met de
dingen, die de kolonisten nog hadden van vroeger.
Het zijn de smakelooze, leelijk gevormde stoelen en
tafels, zooals we die bij onze werklieden zien, kastjes
soms versierd met ornamenten, die ze nog afschuwe
lijker maken.
Dit alles is wel in tegenstelling met de eenvoudige
maar mooie wijze, waarop de kamers gemaakt zijn.
De muren zijn van cement en zacht gekleurd, het
houtwerk in een anderen toon, er bij passend.
Voor de kamer van Atze Spoor timmerde Luitjes
een tafel, en een wieg voor het jongste kind. Deze
beide voorwerpen van hout, stevig gemaakt, volkomen
beantwoordend aan het doel, met alleen versieringen,
daar waar het schoone met het nuttige kan samengaan,
zijn waarlijk voorwerpen van kunst geworden.
In de meeste kamers hangen aan de muren platen,
in de gemeenschapszaal hangt een plaat, Christus voor
stellende, en een schilderij, eigenlijk meer schets, die

de fragmenten van een oude stad laat zien, waarboven
de zon opgaat, de nieuwe wereld over de oude heen
schijnende.
In de kamer van George, den bakker-theosoof, zag
ik behalve een foto van een Buddha-beeld, goede
reproductie’s van schilderijen, die hij gekregen heeft
van schilders in de buurt, waar hij brood brengt.
In de bibliotheek hangt een portret van Tolstoï, een
reproductie van Murillo's Madonna, en de bekende
plaat van Crane, „de zegetocht van den arbeid",
voorstellende.
De kinderen slapen overal op de kamer van de
ouders. Bij Atze Spoor, die er vier heeft, is de kamer
wel wat te klein.
In November verleden jaar is, zooals gezegd, met
het stichten der kolonie begonnen; toen was het huis
er echter nog niet, men bracht den winter gezamenlijk
te Laren door.
Het was erg behelpen en lang geen aangename tijd.
Hoe zij het dezen winter zullen maken?
En wat het lot van de kolonie zijn zal?
Dat kan alleen de Toekomst zeggen.
Zaterdag 29 September.
Vanmorgen heb ik van allen afscheid genomen, en
hartelijk drukten zij mij de hand. Mijn komst was hun
misschien niet aangenaam geweest, ik voelde, dat mijn
heengaan het nu toch ook niet was. Prof. Van Rees
was komen ontbijten en deed mij uitgeleide met Trui
en Bob.
Toen ik in de stoomtram en in den trein zat, nog
in de kleeren, die ik de geheele week daar gedragen
had, zonder handschoenen aan (want die had ik maar
niet meêgenomen), met de roos van Frederik van
Eeden bij mij, toen voelde ik mij nog, als niet hoorende tot de maatschappij, toen was het mij vreemd,
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mij weer te gaan indenken in het gewone leven, het
maatschappelijk, weelderige leventje, dat wij leiden
onnadenkend, onbewust of de manier zóó goed of
slecht is . . .
Toen ik thuis kwam, heb ik allereerst een bad
genomen, en daarna gegeten en gedronken, eieren,
melk, vleesch en wit brood, zooveel ik kon. Nog nooit
heb ik zoo van voedsel genoten, nog nooit ben ik
zoo’n gastronoom geweest als nu.
Ik ben wel doodmoe, ik voel mij meer uitgeput,
dan ik gedacht had, dat ik worden zou, maar toch
ben ik blij, om wat ik deze week beleefd heb; deze
ondervinding zou ik in mijn leven niet graag missen.
Want ik heb nu menschen gezien, die, ter wille van
het Ideaal, dat groot en helder voor hen staat als de
eenige oplossing van het vraagstuk, dat onze maat
schappij beheerscht — overvloed eenerzijds en ellende
anderzijds — het gewone conventioneele leven vaar
wel gezegd hebben en een nieuw leven begonnen zijn.
Dat dit een daad van bewonderenswaardigen moed
is, weet ik nu, niet alleen omdat de toekomst voor
hen nog zoo onzeker is, maar ook om de betrekking,
waarin zij staan tegenover de andere menschen. Want
die hebben grootendeels voor hen niet meer dan spot.
Ik heb deze strevers in gedachten vergeleken bij
de Vrouw uit een van Olive Schreiner’s „Dreams” .
Deze Vrouw is de eerste, die strijdt voor emancipatie.
Olive Schreiner stelt haar voor, staande voor een
breed water; aan de overzijde is vrijheid, het ideaal,
maar hoe dat te bereiken? Een oude man zegt het
haar: „Als gij staan blijft of omkeert, zal het nooit
bereikt worden, maar als gij voortgaat en geen acht
geeft op het water, dat u zal verzwelgen, dan is de
eerste stap gedaan. Dan zullen anderen na u komen
en uw voorbeeld volgen, en zoo groot zal haar aantal
worden, dat alle lichamen te zamen een brug zullen
vormen. De later-komenden zullen over die brug het
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ideaal bereiken en de namen van deze vrouwen zullen
eeuwig blijven leven” .
„En de namen van haar, die de brug vormden ?"
„Die zullen vergeten worden".
„En de namen van haar, die zich het allereerst op
offerden ?”
„Die zullen nog minder genoemd worden, want
haar lichamen zullen niet eens geholpen hebben bij het
bouwen van de brug, zij zullen afgegleden zijn . . . "
En de vrouw ging den weg, dien de man haar aanwees.

Ik hoop, dat het groote publiek door mijn verhaal
een duidelijke voorstelling zal krijgen van iets, waarvan
het tot nu of niets of zeer weinig wist.
Dan zal de Journalistiek weer een goeden dienst
hebben gedaan.
En nu wil ik alleen nog een woord van dank uit
spreken aan allen, die mij mijn taak iets vergemak
kelijkt hebben, en vooral aan den Heer W. F. Andriessen, den Hoofdredacteur van „De Telegraaf”, die
mij opgedragen had een week in de kolonie te Blaricum door te brengen en mij bij het uitvoeren van
dit plan op allerlei wijzen behulpzaam is geweest.
EINDE.
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Nadat mijn feuilleton was verschenen stuurde
Dr. F rederik van E eden het volgende ingezonden stuk
aan „de Telegraaf” :
M ijnheer de R edacteur!

Op aandrang van sommige bewoners van
Walden, verzoek ik u de volgende verklaring te
willen opnemen betreffende het feuilleton van mej.
H. H endrix :

Het schijnt alsof zij haar mededeelingen deed
met onze voorkennis en instemming. Maar zoowel
op Walden als in Blaricum heeft haar schrijven
ergernis gewekt, hoezeer wij ook haar goede bedoe
lingen waardeeren.
Bovendien is zij menigmaal door haar geheugen
of door haar opmerkingsgaaf bedrogen en wensch ik
niet verantwoordelijk gesteld te worden voor de dingen,
die zij mij laat zeggen en doen.
Ik heb bijv. nooit gezegd, dat alleen zeer sterke
menschen plantendiëet kunnen verdragen, of dat
vleeschvoeding gezond zou zijn, dit is lijnrecht tegen
mijn ervaring en overtuiging. Ik heb niet gesproken
van den financieelen „toestand”, maar van de „voor
uitzichten” ; ik heb mij evenmin, zooals men onder
stellen zou, een grap met haar veroorloofd en dieren
quasi gehypnotiseerd, dit is pure fantasie, enz. enz.
Ik heb mej. H endrix te w oord gestaan en

gastvrij ontvangen, omdat ik dacht, dat zij zich ernstig
een meening wilde vormen over de beteekenis,
mogelijkheid en besten vorm van binnenlandsche
kolonisatie.
Goede
inlichting
hierover
in
a l g e m e e n e n v o r m, i s i n d e r d a a d p u b l i e k
b e l a n g . En hoe onaangenaam het ook moge zijn,
ik acht mij verplicht ernstige onderzoekers daarover
steeds te woord te staan.
Maar wat ik eet, hoe ik mij kleed, hoe mijn
kinderen er uitzien en al dergelijke dingen, daarmede
heeft het publiek niets te maken en stukjes daarover
zijn een hinderlijke schending van de rechten van
het persoonlijk en huiselijk leven.
Men heeft er zich wel eens over beklaagd, dat
wij op Walden bezoekers niet altijd even hartelijk
ontvangen, en niet iedereen, die zich aanmeldt, toe
staan vrij rond te loopen en overal in te kijken.
Maar van den aanvang af hebben wij blootge
staan aan indringerige en onbescheiden nieuwsgierig
heid, aan de dwaze en lasterlijke geruchten, die niet
enkel aan de gewone babbelzucht van een dorp en
aan den argwaan voor iets nieuws kunnen worden
toegeschreven, maar waaraan ook niet onwaarschijnlijk
boos opzet en kwade trouw medegewerkt hebben.
Wanneer nu een goedhartig en welmeenend
persoon zegt te willen medehelpen die laster te be-
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strijden, dan laat men zich allicht verleiden tot het
toegeven aan de neiging tot wellevendheid en gast
vrijheid.
Maar het komt mij voor, dat mej. H endrix ons
een veel slechter dienst bewezen heeft dan haar
bedoeling was en wij zullen de reserve tegenover de
voorlichters van het publiek nog strenger maken dan
te voren, al komen zij met de beste bedoelingen.
Voorlichting, die waarlijk van publiek belang zijn, zal
te gelegenertijd wel van ons zelve uitgaan.
U dankend voor de plaatsing,
Uw. Dw.
F. VAN EEDEN.
Walden, 4 Nov. 1900.
Hierop antwoordde ik het volgende:
A a n D r. F . van Eeden.

Zeer verbaasd ben ik over uw verwijten. U
zegt, dat het schijnt alsof ik mijn mededeelingen deed
met uw voorkennis en instemming. Maar dat deed
ik immers. Zoowel te Blaricum als bij u wist ieder,
dat ik als journaliste tegenwoordig was, om alles wat
ik opmerkte te beschrijven.
U hebt mij te woord gestaan en gastvrij ont
vangen, omdat u dacht, dat ik mij ernstig een meening
wilde vormen over de beteekenis, mogelijkheid en
besten vorm van binnenlandsche kolonisatie. Denkt
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u waarlijk, dat ik in de enkele uren, die ik bij u
was, mij die meening had kunnen vormen? Toen ik
te Blaricum kwam, heb ik allereerst Ds. K ylstra
verteld, dat ik volstrekt geen studie had gemaakt van
economie, noch van landkolonisatie; ik kwam eenvoudig
de dingen zien, en ik heb beschreven, wat ik gezien
heb. Ik heb een fotografie gemaakt, maar de plaat
niet geretoucheerd, dus is het portret niet geflatteerd.
U vindt een hinderlijke schending van de
rechten van het persoonlijk en huiselijk leven, dat ik
hieromtrent eenige bijzonderheden mededeelde. Ik
had mij niet kunnen voorstellen, dat u, of dat de
kolonisten te Blaricum mij dit zouden kwalijk nemen.
U leeft op een bijzondere manier; voor u is die manier
zeer gewoon geworden, maar de buitenwereld vindt
haar ongewoon, en het publiek, waarvoor ik heb
geschreven, zou mijn verhaal terecht onvolledig vinden,
als ik alleen omtrent de principes en daden der
kolonisten en niet over hun manier van leven had
geschreven. Bovendien spruit die manier van leven
voort uit uw principes, en u hebt toch hoegenaamd
geen reden u over het een of ander te schamen.
Als u mij verzocht had over de kolonie en niet
over u te schrijven, zou ik zeker aan uw verzoek
voldaan hebben. Noch u, noch de kolonisten te
Blaricum hebben mij dit verzocht, dus is mijn stand
punt volkomen zuiver.
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Dat ik nog al uitvoerig over u, uw huis en uw
kinderen gesproken heb, is omdat u niet de eerste
de beste zijt, maar onze dichter F rederik van E eden .
Ik weet, dat de meeste menschen in Holland
in u nog vóór alles den dichter zien; zij beschouwen
den zanger van ,.Ellen” als een zóó hoogstaand wezen,
dat hij als mensch ook onmogelijk anders dan absoluut
goed moet zijn. Ik heb ook zoo gedacht......
En het spijt mij, meer dan ik u zeggen kan,
dat ik het volgende moet verklaren:
Mijn geheugen en mijn opmerkingsgaaf zouden
mij bedrogen hebben? Neen, mijnheer V an E eden ,
de woorden, die ik u in den mond heb gelegd, zijn
door u gesproken. Ik ben daar positief zeker van.
En mijn geheugen zegt mij dat, èn mijn aanteekeningen,
die ik nog op denzelfden avond van onze gesprekken
maakte, leeren ’t mij.
Toch zoudt u, nu u zegt, dat die woorden
lijnrecht staan tegen uw overtuiging, mij misschien
zoover gebracht hebben, dat ik aan mijn geheugen
ging twijfelen, als u niet verder een f e i t o n t k e n d e ,
dat gebeurd is.
Hoe onbelangrijk het feit op zichzelf ook is,
u moogt mij niet verwijten, dat ik iets „puur gefan
taseerd” heb, wanneer u zelf heel goed weet, dat het
gebeurd is.
We wandelden langs het varkenshok, u, T rui
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en ik (u kunt haar vragen, of zij zich de zaak
niet eveneens herinnert); toen zei u : „Kijk 'ns, nu
zal ik ze hypnotiseeren, dan gaan ze liggen’'. U streelde
den nek van een der dieren, maar het ging niet direct
liggen, het volgende biggetje wel. Zoo, en precies
zoo, is de zaak gebeurd.
Bij de opsomming van de dingen, die ik ver
keerd voorgesteld zou hebben, zei u nog: enz. enz.
Ik had wel willen weten, wat u daarmede bedoelde,
maar ik veronderstel, dat enz. enz. van evenveel
gewicht en waarde is als het voorgaande.
Als u mij om de manier van mijn beschrijving
onbescheiden vondt, dan vraag ik u daarvoor vergiffenis,
maar voor de waarheid van al wat ik gezegd heb,
blijf ik instaan.
HENRIETTE HENDRIX.
L uitjes

Behalve van F rederik van E eden heb ik naar
aanleiding van mijn feuilleton nog vele brieven ontvangen.
Die brieven waren van den meest uiteenloopenden aard,
in sommige werd mijn werk overdreven geprezen, in
andere werd het zeer gelaakt. De laatste kwamen
alleen van propagandisten.
Ik vond ’t niet meer dan natuurlijk, dat zij.
de propagandisten, zich ergerden over mijn geschrijf.
Want, al had ik het niet in woorden ronduit gezegd,
tusschen de regels van mijn verhaal was te lezen, wat

ik dacht over de kolonie. Ieder zal wel begrepen hebben
dat ik vol bewondering was voor de daad, voor het
stichten van De Internationale Broederschap, het willen
verbeteren van slechte toestanden, maar ook dat ik
de uitvoering volstrekt niet gelukt achtte. Ik had mij
over de wijze van het materiëele leven wel heen kunnen
zetten, mij aan allerlei ongemakken wel kunnen wennen,
maar de onverdraagzaamheid van de kolonisten onder
ling om de kwestie van het geloof leek mij een factor
die de geheele instelling onbestaanbaar maakte. En
als ik nu daarop laat volgen, dat gewoonlijk, en ook
in dit geval, de onverdraagzaamheid aan den kant van
den geloovige is. en zij juist van den geloovige nog
minder te verontschuldigen is dan van den atheïst, dan
is dit volstrekt geen subjectieve uitspraak, dan zeg ik
dit niet, omdat ik meer sympathie heb voor de denk
beelden van L uitjes dan voor die van K ylstra .
K ylstra schreef mij verscheidene malen. Eerst
was hij bitter teleurgesteld over mijn wijze van schrijven.
Hij had gedacht, dat ik alleen van de ideeën der kolo
nisten zou vertellen en daarbij van hun uitwendig
leven, dat slechts een uitvloeisel is van hun heilige
motieven, terloops spreken. Toen hij mijn beschrijving
las, dacht hij, dat ik s pot t e met de dingen, die hem
en zijn broeders heilig waren, dat ik lachte om de
wijze van werken, eten, drinken en slapen in de kolonie.
Geen oogenblik heb ik gespot of gelachen om wat de
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kolonisten deden, maar ik heb de materiëele kleinig
heden uitvoerig beschreven, omdat die zoo zeer ver
schilden van die uit ons maatschappelijk leven.
K ylstra heeft mij geloofd, toen ik hem dit
verzekerd heb. Maar hij schreef mij: „U staat zoo
enorm ver van de gedachten, die ons leidden tot ons
tegenwoordig leven. En het is niet mogelijk, dat u in
enkele dagen tot een juiste waardeering van die ge
dachten zoudt kunnen geraken. Zie eens, wij tobden
jaren lang rond met die gedachten, die onweerstaanbaar
zich aan ons opdrongen en ons allengs overmeesterden.
Ze zonken al dieper en dieper in ons weg en vero
verden allengs de gansche ruimte van onze ziel. Ze zijn
in ons geworden tot vleesch en bloed. Maar u kent
ze alleen wat van den buitenkant, uit boeken en dag
bladen. Het zijn niet uwe gedachten. Ge hebt ze
niet tot in het diepst van uw wezen aanschouwd als
ge inkeerdet tot u zelf en ze daar vond, groot, heerlijk,
goddelijk. Hoe zoudt ge nu het leven kunnen begrijpen,
zooals dat uit die gedachten voortkomt?”
En later schreef hij, dat hij mij niet meer kwalijk
nam mijn wijze van schrijven:
,,........ omdat ik nu begrijp, dat gij met uw
oogen zoo m o e s t zien, en niet beter noch dieper
kondt zien datgene, wat wij hier met onze zoo heel
andere gedachten langzaam tot stand brengen. Ik
acht u heel eerlijk en vol goede bedoelingen, zoo
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goed als mijzelf. Maar ik erken, dat gij leeft in een
wereld van gedachten en daden, waarmee ik afgerekend
heb en waarin ik niet gaarne een plaats meer zou
innemen, en zeker me niet zooals gij gelukkig kunnen
gevoelen.”
Volgens deze uitspraak zou dus alleen iemand,
die geheel dezelfde principes had als de leden der
Int. Broederschap, het wezen der kolonie kunnen
begrijpen en er over mogen schrijven en oordeelen.
Mij dunkt dat echter juist mijn onpartijdigheid
mij in staat gesteld heeft zuiver te zien, en waar ik
in bijzonderheden moest treden over schijnbaar onbe
langrijke dingen, deed ik dat alleen om het verwijt
te ontgaan, dat ik niet zoo volledig mogelijk was
geweest.
Toen na het verschijnen van mijn feuilleton nog
steeds brieven kwamen, bewijzen van instemming of
afkeuring, waarvan, behalve die van V an E eden , één
in „De Telegraaf” geplaatst werd, die echter veel te
veel ruimte innam, besloot de hoofdredacteur van „De
Telegraaf” alleen nog zulke stukken op te nemen,
waarin iets toegevoegd werd aan het verhaal over de
kolonie. Geen enkel stuk werd gezonden, dat in de
termen viel nu nog geplaatst te worden; ik bood
zelf Ds. K y Lstra aan van deze gelegenheid gebruik te
maken om zijn ideeën te verkondigen, maar hoewel het
aanbod hem toelachte in het meest verspreide dagblad
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propaganda te kunnen maken, oordeelde hij toch beter
nu niet meer over de kolonie te schrijven.
Na deze mededeelingen over de polemiek, ontstaan
door mijn feuilleton, zou ik kunnen eindigen; maar ik
denk, dat mijn lezers voor sommige personen uit mijn
verhaal wel, evenals ik, eenige belangstelling zijn gaan
voelen, en daarom maak ik nog melding van een paar
gebeurtenissen na mijn vertrek.
Bob is door mijn feuilleton in Blaricum, Laren,
Hilversum en omstreken een bekende persoonlijkheid
geworden. Hij maakte kennis met een paar schilders,
voor wie hij na een paar weken omgangwarme vriendschap
voelde. Zij stelden hem in staat in zijn vrijen tijd met
hen te werken, naar hun modellen te teekenen en te
schilderen; zij spraken met hem over de onderwerpen
die hem interesseerden, en door hun kameraadschap
gaven ze hem wat hij zoo heel erg noodig had. Toen
hij mij de laatste maal schreef, voelde hij zich gelukkiger
dan hij in langen tijd geweest was.
Nu is hijechterweerinLonden,waarhij onverwachts
een plaats als letterteekenaar gekregen heeft
Ook de Italiaan is naar Londen vertrokken, waar
hij een betrekking vond bij een hoedenfabriek.
Onder de vrouwen is in den laatsten tijd veel
ziekte geweest. Vooral de vrouw van A tze S poor heeft
erg door rheumatiek te lijden. Zij en haar man vertrekken
in Mei 1901 naar Friesland.
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G erlofs en zijn vrouw zijn in het najaar al heen
g egaan . Hij wil landbouw er worden, maar m aakt vo orlo o pig
nog sigaren.

En ook L uitjes en T rui behooren niet meer tot
Na ernstige onaan
genaamheden verlieten zij de kolonie, om bij een boer
te gaan inwonen tot L uitjes een houten huisje gebouwd
zou hebben.
Dit huisje is nu klaar, het staat als ,,een hutje
op de hei” tusschen Laren en Blaricum. Trui schreef
me, dat ze voor een paar jaar meer in „hutjesstemming”
geweest zou zijn dan nu ; zij heeft het erg stil en eenzaam,
maar toch geniet zij van al het mooie om haar heen.
Trui zou graag weer in Amsterdam komen wonen,
maar daar wil haar man niet van hooren. Hun plan is
nu daar, in het Gooi, een pension te beginnen, maar
veel is daarvoor noodig en ze hebben meer werklust
dan geld en hulp.
Ik hoop van harte dat het hun goed moge gaan,
hun en den anderen, want al deze menschen, hoe men
ook over ze oordeelt, zijn toch strijders voor het goede.
D e Internationale B roederschap .

A msterdam ,

Januari 1901.

Hij de u itg e v ers d e ze s zijn m e d e v e rs c h e n e n :

W ALLAC E, De wonderen van het hedendaagsch Spiritisme

prijs ƒ2.00

geb. prijs ƒ 2.50
HÄCKEL, Over den tegenwoordigen stand onzer kennis van den
oorsprong

van

het

menschelijk

geslacht,

bewerkt

door .

A. H. G ERHARD..................................................... ....................... prijs ƒ 0.75
BERNSTEIN, De voorwaarden tot het socialisme en de taak .
der
IDA

sociaal-democratie, vertaald
HEYERMANS,

Kinderen,

door J.

F.

ANKERSMIT prijs ƒ 1.00

Scholen

en

Wetten. Een

hoogst belangrijke beschouw ing....................................................prijs ƒ 1.00
ARISTOFANES.

Het Vrouwenparlement,

overgebracht door,

DR. A. H A L B E R S T A D T ......................................................... . prijs f 0.75
HENRIK

IBSEN,

John

Gabriel

Borkman, vertaald door

J. H. RÖSSING................................................................................... prijs ƒ0.90
ARNOLD HUISMAN, Twee Tooneelstukjes (Gertruud en Liefde) prijs ƒ 0.35
PERIO, Is staatspensioen voor allen mogelijk ?

. .

. .

. . prijs ƒ 0.25

D k. W. BARINGER, Wat iedereen van de electriciteit en haar
toepassingen weten moet.

.

........................................... .prijs ƒ 0.50
geb. prijs ƒ 0.75

D r. W. BARINGER, Wat iedereen van de scheikunde weten

