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Inleidend woord van Dr. J. Th. de Visser,  
predikant te Amsterdam 

Op Bettex' "Natuurstudie en Christendom" en "Natuur en Wet" volgt nu zijn: "Symboliek 
der schepping en der eeuwige natuur". Met elkaar vormen deze drie boeken één geheel.


Het eerste strekte om aan te tonen dat de Christelijke wereld- en natuurbeschouwing 
natuurlijker en bevredigender is dan die van het materialisme. In het tweede poogde 
Bettex de stelling te bewijzen, dat de schepping Gods de wet in zich bevat, die wij in ons 
leven hebben op te volgen. In het eerste werd daarom de evolutieleer, in het tweede het 
emancipatiestreven krachtig bestreden. Welnu, aan deze beide betogen sluit zich dit boek 
waardig aan, dat een krachtig pleidooi bevat voor des schrijvers gevoelen, volgens 
hetwelk de natuur een symbool der Godheid, ieder van haar verschijnselen een woord uit 
het grote boek Gods is, en elk van haar wetten gedachten Gods zijn. Hiermede heeft 
Bettex zijn wandelingen door de "natuur" voltooid.


Dit boek is de kroon op zijn werk, niet alleen omdat het 't laatste is in genoemde rij, maar 
vooral vanwege zijn innerlijk gehalte. Hier treedt het doel, dat Bettex zich in zijn 
geschriften voorstelt, in het helderste, ik mag er bijvoegen, in het schoonste licht. Wél 
vraagt de lezer zich telkens af, of hij niet met de schrijver van gevoel verschillen moet en 
of deze niet af en toe treedt in een glibberig spoor, maar steeds trekt Bettex hem weer 
mee en beheerst hij hoofd en hart. Hier is een man aan het woord, die met zijn rijken 
geest en teer-vrome ziel een grote menigte kennis heeft verwerkt tot een stelsel vol 
poëzie en muziek. Hij doet een moedige poging om het dualisme te boven te komen, 
waarvan het weefsel de ontwikkelde Christen vaak zeer benauwt. En ik raad aan ieder, 
vooral aan jongelieden, dit schone boek te lezen en te bespreken. Het verruimt onze 
gezichtskring en bevestigt ons geloof.


Voor de geachte vertaler heb ik grote lof. Hij leverde voortreffelijk werk en gaf de beste 
vorm aan de goede gedachte der H.H. Wenk & Birkhoff, om dit boek aan de Hollandse 
lezer in handen te geven.


DR. J. TH. DE VISSER 

Amsterdam, juni 1899
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Inleidend woord van de Schrijver 

In een eerste boek hebben wij op het gebied van de tegenwoordige natuurstudie 
rondgezien en haar betrekkingen tot het Christendom en het materialisme beschouwd. In 
een tweede boek werden de natuurwet en de nadelen van een onttrekking aan die wet 
toegelicht. Hier wens ik de daar reeds aangeduide stellingen verder te ontwikkelen: de 
natuur is een symbool der Godheid, elk van haar verschijnselen een letter, een woord in 
het grote boek van God; haar wetten zijn gedachten Gods, derhalve ook wetten des 
geestes, en derhalve ook eeuwig; dus dezelfde waarnaar wij eenmaal hierboven in de 
eeuwige natuur zullen leven.


Stuttgart, december 1897


F. Bettex
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I. Symboliek 

Wat verhaalt ons het heelal? Wat verhalen ons de steen en de bloem en het dier, de zee 
en de berg en de stroom? Wat zeggen zij ons? Want dit beseffen wij allen: iets zeggen zij; 
zij doen niet louter als schouwburg-decoraties dienst, opdat de achtergrond der wereld 
niet zo leeg zou zijn. Allen zien zij ons aan alsof elk van hun zijn geheim had zo en ons dat  
o zo graag zou willen verklappen; maar wij ... begrijpen hen niet, en dat hindert ons. Wij 
allen hebben enig besef van de symboliek des heelals.


Wat is symboliek? - De leer van de symbolen of zinnebeelden. - Een zinnebeeld is 
datgene, wat behalve zijn eerste, binnen het bereik der zintuigen vallende, dus concrete 
betekenis, nog een tweede, diepere, abstracte bezit; het is, met andere woorden, een 
zichtbaar beeld van ene onzichtbare idee. Zo is het kruis ons een symbool van lijden, de 
troon van macht, het zwaard van strijd, en de palm van overwinning. Wat zijn de kroon en 
de scepter des konings, de toga des rechters en het koorkleed des priesters, het hoofd 
tooisel der dame, het uniform en de vlag van de soldaat, wat zijn het anders dan 
symbolen, wat anders dan een uitwendig teken van het innerlijke idee, die er eerst de 
rechte waarde aan verleent? Zo zegt in Carlyle's Sartor resartus Prof. Diogenes T.: "Ben ik 
er niet ooggetuige van geweest, hoe 500 levende soldaten zich tot aas voor de gieren 
lieten neersabelen om het bezit van een stuk gekleurd katoen ter waarde van 90 cents 
fabrieksprijs?"


Doch niet alleen zulke voorwerpen, die door samenvoeging van ideeën ons iets 
verzinnelijken, zijn symbolen, maar "al het vergankelijke", zegt Goethe, is slechts een 
gelijkenis!" - Waarvan? - Van het onvergankelijke. Deze wereld, de gehele natuur, de 
schepping, is dus symbool, een zinnebeeld van een hogere wereld, van een goddelijke 
natuur; zij is een goddelijk boek, elk van haar verschijnselen een woord, dat een waarheid 
bevat, en elke waarheid het symbool van een nog hógere waarheid; het geheel een 
wonderbaar denken Gods. Alle zichtbare dingen zijn symbolen. Wat gij ziet, bestaat niet 
om zijn zelfs wil; ja in de grond der zaak beschouwd, bestaat het eigenlijk niet, d.w.z. het 
is niet wat gij ziet, en alleen door zijn symbolische waarde, door zijn geestelijke betekenis, 
verkrijgt het de kracht om te zijn, ontvangt het zijn bestaan, zijn wetten, zijn zichtbare 
openbaring.


Zien wij dieper, dan bemerken wij, dat symbool en zaak één zijn, waarom dan ook in 
waarheid gezegd kan worden: er zijn geen symbolen, geen beelden, maar alleen 
uitwendige verschijnselen van het diepere wezen, en ieder beeld is tegelijkertijd ook 
werkelijkheid. Zo is het vuur een beeld van de toorn Gods; maar juister gezegd: het is de 
toorn Gods. Zo is het uitwendige licht een beeld van het licht Gods, dat de geest verlicht; 
maar met nog meer waarheid gezegd: het is een uitvloeisel, een uitstraling, een gevolg en 
een vrucht van het goddelijke licht.


Deze gelijkbeeldigheid der aardse schepping is te allen tijde door de diepere denkers 
erkend. Zo zegt Heraclitus reeds, dat men van het zichtbare tot het onzichtbare moet 
besluiten. Zo leert Plato, dat de ware ideeën, de originelen der dingen, in de hemel en 
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eeuwig zijn. Zo getuigt de Kabbala: "Alles wat op de aarde is, bevindt zich ook boven. Er 
bestaat geen ding beneden, welks wortel niet boven is." En bijna in dezelfde 
bewoordingen zeggen de Veda's: "De wereld is als een eeuwige bananenboom, welks 
wortel boven is, en welks takken naar beneden hangen." En de Druïden leerden: "Wat 
altijd wisselt, wordt slechts verklaard door hetgeen nooit wisselt." Zo zegt de philosophus 
teutonicus Böhme: "Wanneer wij de sterren des hemel aanschouwen, en de elementen, 
benevens de schepselen, en ook hout, kruid en gras, dan zien wij in de stoffelijke wereld 
de gelijkenis van de onbegrijpelijke Paradijs-wereld; want deze wereld is gesproten uit de 
eerste wortel, waarbinnen zij alle twee besloten zijn." "In ieder uitwendig ding", zegt hij 
ver der, zijn er twee eigenschappen: de een uit de tijd, de andere uit de eeuwigheid. De 
eerste eigenschap is openbaar, de andere is verborgen; niettemin vormt ook zij haar 
gelijkenis in ieder ding." "Zoals het met de macht der kwaliteit daarbinnen gesteld is, 
kenmerkt het zich in zijn uitwendige vorm en gestalte, zowel de mens in zijn spreken, zijn 
willen en zijn zeden, als een dier, en evenzo een kruid, en ook bomen." "En er is geen 
ding in de natuur, dat geschapen of geboren is, of het openbaart zijn inwendige gestalte 
ook naar buiten; want het innerlijke streeft steeds naar openbaring." (De signature rerum. 
hoofdstuk 1-4) Zo schrijft Carlyle in Sartor resartus: "Het heelal is slechts een groot 
symbool Gods. In en door symbolen leeft, arbeidt en bestaat de mens, bewust of 
onbewust; en die eeuwen beschouwen wij als de edelste, die het best de symbolische 
waarde erkennen en haar op de hoogste prijs stellen!" En ook menig niet-mystiek 
onderzoeker heeft het erkend. Zo Goethe als boven; zo Carus (in zijn Symboliek der 
menselijke gestalte): "Hoe dieper de natuur en het denken van de mens gaan, des te meer 
verkrijgt al wat hij voelt en doorleeft, voor hem de betekenis van een symbool." Zo schrijft 
Dr. K. Müller: "Alle onderzoek heeft dit grote hoofddoel: de wereld in ideeën op te lossen." 
(Die Natur, mei 1878).


En de Bijbel stelt al dadelijk in de aanvang een symboliek vast, waardoor hij leert dat de 
mens "naar het beeld Gods" geschapen, en dus een symbool der godheid is; dat 
derhalve al zijn doen en laten, zijn denken en spreken,- behalve de aardse, in het oog 
lopende - nog een ándere, diepere en hogere, eeuwige betekenis heeft; zodat, gelijk wij 
elders gezegd hebben, zijn voeten en zijn gang de alomtegenwoordigheid Gods, zijn 
handen en zijn doen 's Heeren almacht, zijn hoofd en zijn hart de twee polen der 
Godheid, enzovoorts, zichtbaar voorstellen. Had zijn leven slechts een aardse betekenis, 
waarom zou hij dan zelfs rekenschap moeten afleggen van ieder ijdel woord, dat toch 
reeds lang vergeten is en naar het uitwendige geen kwaad heeft gesticht?


Zo stelt het Woord Gods dit leven als een beeld van het eeuwige leven, en de aardse 
dood als een symbool van de geestelijke en de tweede dood voor, en wijst het ons achter 
de uitwendige verschijning een inwendige geestelijke wereld als de wortel en oorzaak 
dezer verschijning. "Want het zichtbare", zegt de Apostel, is vergankelijk, doch het 
onzichtbare is eeuwig." Alzo staat niet, gelijk velen denken, het zichtbare, het aardse, op 
zichzelf, en het eeuwige, het hemelse, óók op zichzelf, en staan ze geen van beiden met 
elkander in betrekking of overeenkomst, anders zou op zijn hoogst het hemelse slechts 
een flauwe, nevelachtige afbeelding zijn van het aardse, werkelijke, ware en tastbare. 
Veeleer is dit zichtbare en tastbare, dat ons omringt, dit gestadige worden, slechts een 
flauwe, onvolkomen afbeelding van een waar, eeuwig zijn. Met andere woorden: de stof in 
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al haar vormen en verschijnselen, is slechts de zichtbare openbaring van de geest, van 
zijn eigenschappen, van zijn wetten, van zijn doen, van zijn wezen.


Symboliek is derhalve: het erkennen der oorzaken van ideeën in de stoffelijke vormen, 
waarin zij zich hullen; het erkennen der oorzaken van een verschijnsel, van zijn geestelijke 
inhoud, van zijn achtergrond, van hetgeen de geest - die als een uitvloeisel Gods, en als 
iets goddelijks het eeuwige steeds weet, in zich omdraagt, en steeds eeuwige woorden 
spreekt - daarmee zeggen wil. In zoverre is de ware symboliek alleen ware erkentenis, als 
zij een afleiden van het eeuwige uit het tijdelijke, en van het onvergankelijke uit het 
vergankelijke is, ja van datgene wat God met Zijn schepping eigenlijk zeggen wil. Want 
het vergankelijke is niet alleen een gelijkenis, die naast het onvergankelijke bestaat; 't is 
het huis, de schors, de huid van het eeuwige; het eeuwige schuilt er in. Christus zegt: 
"Het eeuwige leven is binnen in u!"


De symboliek van het heelal is derhalve de énige wetenschap, die er bestaat. Dit werd 
reeds erkend door Socrates, die in zijn Phaedo op humoristische wijze beschrijft, hoezeer 
hij zich verblijd had, toen hij de Physica (Natuurleer) van Anaxagoras in handen kreeg, en 
dadelijk dacht, dat hij daar nu eens uit zou leren, "niet alleen dat de aarde rond en zo en 
zo groot is, en dat de sterren zo ver van ons afstaan, maar óók waarom dat zo is, en hoe 
goed het is, dat het zo is en niet anders en wat het beste voor een ieder is, en in hoeverre 
het beste van een ieder het voor allen gemeenschappelijk goede is." Hij hoopte dus dat 
deze natuuronderzoeker de geestelijke grond, de oorzaak der dingen, aan God - als het 
voor allen gemeenschappelijke goed - zou toeschrijven. "Maar", zo gaat hij voort, van 
deze wonderbare hoop, mijn vrienden, werd ik geheel en al teruggebracht, toen ik verder 
kwam en las, hoe deze man aan de rede - d. i. volgens Socrates de goddelijke wijsheid - 
niet de minste betekenis bij het bepalen der dingen toekent, maar lucht en ether en water 
aanvoert, en nog veel wonderlijks meer!" Dit is ook op ónze geleerden van toepassing!


Dat wij hier op aarde nooit "tot het innerlijke der natuur" zullen doordringen, weten wij 
wel. Het wezen der lichamen en van ons eigen lichaam zullen wij eerst dan begrijpen, 
wanneer wij er eenmaal buiten staan. Toch is er reeds iets gewonnen, wanneer wij weten, 
dat er iets innerlijks bestaat, en dat het uitwendige het werk en het beeld van het 
inwendige is, in plaats dat wij ons tevreden stellen met deze gedachte: een roos is nu 
eenmaal een roos, en een hond een hond. Gelukt het ons dan ook maar, als in een spiegel 
een weinig van de betrekkingen, van de verhouding tussen dit innerlijk en zijn uiterlijk te 
onderscheiden, ja ook maar te vermoeden, dan zijn wij reeds een sport hoger gestegen 
op de Jakobsladder, die de aarde met de hemel verbindt.


* * *

Tot de symboliek, evenals tot elke waarheid, moet de mens zich opwerken; en daartoe 
heeft hij het vereiste zintuig en orgaan nodig. Evenals er onmuzikale naturen zijn, die met 
zekere Fransman alle muziek als een aangenaam gekras beschouwen; evenals er 
kleurenblinden zijn, die geen verschil tussen rood en groen kunnen zien, zo zijn er ook 
mensen, die, omdat zij alleen in het uitwendige leven, ook slechts "aanzien wat voor ogen 
is" en nooit zonder een glimlach de verzekering kunnen aanhoren, hoe dááruit het 
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onzichtbare kan worden afgeleid, dat er in de mens schuilt. Zulke "beschaafden" wijzen 
er dan triomfantelijk op, hoe een Gall met zijn cranioscopie (onderzoek v.d. schedel) of 
een Lavater in de fysionomie (gezichtsuitdrukking / uiterlijk), en menig grafoloog in de 
karakterisering van een handschrift, zich vergist hebben; ongeveer als wanneer iemand 
zou willen beweren, dat de rechtsgeleerdheid, de theologie en de geneeskunde slechts 
bedrog en zwendelarij kunnen zijn, omdat er dagelijks door juristen onjuiste vonnissen 
worden geveld, want zij worden door een hogere rechtbank dikwijls gewijzigd of 
vernietigd, door godgeleerden onjuiste uitleggingen geleverd - want zij spreken elkaar 
over en weer tegen, - en door artsen onjuiste prognosen worden opgemaakt, zoals de 
dood en de autopsie bewijzen!


Zulke mensen missen de aangeboren zin voor symboliek. Voor hen is de ene mens 
volkomen gelijk aan de andere, behalve dat de een een soldaat en de ander een dagloner 
is. Maar van het bijzondere, waarin de een en de ander leeft, en welk geesteskind hij is, 
en wat zijn geestelijke atmosfeer is, - waarnaar zijn gestalte en zijn woorden, zijn gang en 
zijn stem ruiken en smaken, - daar hebben zij geen begrip van. Zij lezen niet in de diep 
ingezonken ogen, de spichtige wangbeenderen en de neerhangende mondhoeken een 
aangrijpende geschiedenis van langdurig harteleed en hopeloos zielsverdriet. Hun 
verhaalt de samengeknepen mond, met de dunne lippen, de kleine, tussen diepe plooien 
liggende, onrustig flikkerende ogen niets van hebzucht, list en bedrog. Zij hebben ogen, 
maar zien niet!


En toch! omdat er geen mens bestaat, die niet onbewust aan symboliek doet, roepen 
deze verachters der symboliek een ogenblik later zelf uit: "Van die man heeft men reeds 
genoeg als men hem ziet!" of: "Maar wat ziet die kerel er dom uit." of: "Kijk dìe daar eens 
hoogmoedig komen aanstappen!" en wat er al meer fysionomische en symbolische 
oordeelsvellingen van die aard zijn, zoals men ze dagelijks van man en vrouw en kind, 
tehuis en op straat, bij dozijnen te horen krijgt.


Bij menigeen is dit ongeloof in, of deze weerzin van de symboliek een gevolg van de 
geheime vrees, zélf doorzien en doorgrond te worden; want ook rechtschapen mensen 
deinzen somtijds tegen elke blik in hun binnenste terug, en beschouwen zo iets als een 
aanranding van hun persoonlijke rechten. De goede lieden begrijpen niet, hoe scherp en 
nauwkeurig de wereld en onze medemensen ons beoordelen, en dat de dienstmeisjes op 
straat elkaar vertellen, hoe wij onze vrouw behandelen, en de mussen op het dak elkander 
toe tsjilpen, hoe het met onze beurs en ons krediet staat. Wij allen verbeelden ons, in 
streng incognito, onbekend en onopgemerkt, de levensreis te volbrengen, en alleen 
ánderen te doorzien en te lezen; en in waarheid zijn wij toch voor onze levensreisgenoten 
een open boek, en kennen zij ons beter en beoordelen zij ons juister, dan wij zelf.


Ach! hoe bevreesd zijn wij voor de openbaring van onszelf, en hoe verschuilen wij ons 
levenslang achter gordijnen en jaloezieën, achter vals haar en valse tanden, conventionele 
uitdrukkingen in de gezelschappen en anonimiteit in de pers! En intussen doorzien  van 
de eeuwige tinnen de wachters en heiligen Gods (Daniël 4 : 7) ons onafgebroken tot in het 
hart en in het merg der beenderen, en leiden en besturen zij het kleinste in ons leven. En 
eenmaal moeten wij helemaal naakt en ontbloot, voor volken en tongen, voor engelen en 
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duivelen, komen te staan! "Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel 
van Christus." Dus nu reeds wég met het masker!


Dat er een symboliek der naar Gods beeld geschapen menselijke gestalte bestaat, 
hebben de mensen te allen tijde erkend; en de volksmond, deze wijsheid van de straat, 
heeft bij alle volken en te allen tijde in tal van spreekwoorden en zinspelingen zijn 
zienswijze over het karakter van een gebochelde, over rood haar en blauwe ogen, over 
stierennekken, "harde koppen", haviksneuzen, arendsblikken, over een kuiltje in de kin, 
een wipneusje, en in ’t algemeen over de symboliek der menselijke gestalte, in vaak zeer 
juiste en dichterlijke taal uitgedrukt, zoals bijvoorbeeld de Chinees zo treffend zegt: "Wilt 
gij weten, wat er van een mens wordt, zie dan zijn voorhoofd aan, wat er van hem 
geworden is: zijn mond!" En welke goede gelaatkenners er ook onder de kinderen 
gevonden worden, is zeker wel alle ouders bekend. Dat voorkomen, gang en stem van 
een mens een verschillende indruk op dieren maken, weten alle jagers, houtvesters, 
hondenfokkers enzovoorts, evenals ook Frederik de Grote betekenis hechtte aan de wijze, 
hoe en waarop zijn jachthond zich tegenover iemand gedroeg.


Zo kan men ons geen mens voor de geest brengen, geen mens werkelijk belangwekkend 
voor ons maken, zonder zijn juiste fysionomie. Waarin ligt het boeiende in Homerus, 
Dante, Shakespeare, Goethe, Freytag, Gotthelf en Beecher-Stowe, Dickens en Tackeray? 
Daarin, dat zij de kunst verstaan om ons een mens door de beschrijving van zijn gelaat en 
kleding, gang, houding en spraak, ja door zijn naam alleen reeds als een openbaring van 
zijn binnenste voor de geest te brengen. Daardoor worden deze figuren tot levende, ja 
onvergetelijke typen, die de schilder op zijn beurt terstond kan fixeren; zo bijvoorbeeld 
een Odysseus en een Nausica, een Hamlet en een Falstaff, een Gretchen en een Mignon, 
Evangeline en St. Claire, Uli en Vreneli, enzovoorts zonder een fysionomische voorstelling 
der persoonlijkheden, zijn er in de roman slechts mechanische poppen en sprekende 
wassenbeelden.


Nog meer doet deze waarheid zich bij de beeldende kunsten gelden, want wat zijn zij 
anders dan symboliek, al ware het alleen reeds daardoor, dat zij op een glad doek met 
gewreven verven ons een landschap, een wijde wereld te zien geven, of van steen een 
levende mens voorstellen, of door middel van luchttrillingen ons gevoelens afschilderen. 
Maar welk kunstenaar schildert een Gretchen met een gebogen haviksneus als een 
koningin Elizabeth, of een weldoorvoede, blondharige, blauwogige Mephistopheles, of 
een Don Quichot als een klein, dik mannetje met een korte hals en met aanleg tot 
volbloedigheid? Welk schilder heeft ooit een ineengedrongen Madonna met een wipneus, 
of een stoern, breedgeschouderde engel op het doek getoverd? En waarom niet? "Omdat 
het foeilelijk zou zijn!" roept iedereen dadelijk uit. Maar waarom is een gespierde, 
"vierkante" lichaamsbouw lelijk bij een engel, terwijl datzelfde ons zowel in beeld als in de 
natuur bij een matroos of bij Hercules goed bevalt en mooi toeschijnt? Omdat het ginds 
met de voorstelling van het geestelijk wezen des engels in tegenspraak is, maar met het 
geestelijk wezen van de matroos, d.w.z. met zijn karakter, zeer goed overeenstemt.


Ook door bijvoeging van symbolische attributen en accessoires poogt de kunstenaar zijn 
gedachten duidelijk te maken: hij geeft het Christuskind een lam ter zijde en de Maagd 
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een lelie in de hand, óók een op de natuur gegronde symboliek; waartegenover het 
niemand ooit in 't hoofd kwam, het viooltje tot zinnebeeld van de hoogmoed, of de tijger 
tot dat der onschuld te maken. Wie bewust of onbewust geen symbolist is, die is ook 
geen kunstenaar, en niet eens een kunstkenner; want kunst is het vermogen om door 
uiterlijk zichtbare openbaring ónzichtbare ideeën voor te stellen. Zo zijn de grote volken 
steeds symbolisten geweest, met name de Grieken en de Romeinen, die in de Natuur 
overal openbaringen der Godheid zagen, en wier gehele godenleer uit symbolen bestaat. 
In nóg hogere mate waren de Scandinaviërs het, en de Kelten en Germanen, de Indiërs en 
Assyriërs. Maar de grootste symbolisten waren de Egyptenaren en de Israëlieten. Voor de 
Egyptenaar was álles symbool: hij schreef met symbolen en hiëroglyfen, zijn kunst was 
symbolisch, en evenzo zijn architectuur. De obelisk is de vlam van het offer, de pyramide 
de tent der doden, die hun rust schenkt in de woestijn en schaduw tegen de gloed des 
levens; de sperwer met mensenhoofd, die boven de mummie zweeft, is de onsterfelijke 
geest; de twee slangen, die uit de cirkel der oneindigheid hun koppen opheffen, stellen 
het eeuwige in- en uitademen van de eeuwige geest voor, waarvan de Indiër zegt: 
wanneer Brahma uitademt, ontstaan er werelden, wanneer hij inademt, vergaan zij. En de 
sfinx, door de Arabieren "de vader der verschrikking" genoemd, is het ons eeuwig 
aanstarende raadsel van het zijn. "De sfinx, die de piramiden bewaakt", zegt Mariette Bey, 
deze kenner van Egypte, "is nóg ouder dan de eerste Farao."


Zo is een groot man altijd een symbolist, want alleen met het symbool kunt gij de mensen 
boeien. Gij moet hun het symbolische woord geven: "God wil het!" of het symbolische 
teken: het vaandel, de adelaar, de wolf. Toen Peter de Grote zijn Rusland en zijn Russen 
eens goed bekeek, vaardigde hij allereerst, ten spijt van twaalf miljoen fanatieke mensen, 
de verordening uit: "Scheert uw lange baarden! knipt uw lange klederen af!" Hij had 
begrepen: dit volk, dat eeuwenlang gedroomd en van langgebaarde heiligen zijn heil 
verwacht heeft, moet ontwaken, moet opstaan, zijn klederen opschorten, en aan de 
arbeid gaan! Want de lange sleep der dame en de lange pij van de monnik zijn symbolen 
van het nietsdoen. In Zaandam gaf hij zijn volk het voorbeeld van de arbeid. 


En ook stopwoord en spreekwoord, wat zijn het anders dan symbolen? De 
geloofsbelijdenis, is zij wel iets anders dan een het onuitsprekelijke uitsprekende formule? 
Kunt gij niet al uw geloof in een symbool samenvatten, en er uw medemensen een 
symbool van aanbieden, dan weet gij zelf niet wat gij gelooft, en zij zullen u niet geloven. 
Want immers is ieder zelfstandig naamwoord, elke naam en titel, een symbool; en zo niet, 
dan zijn het slechts holle klanken. Maar ongelukkigerwijs zijn wij geen symbolisten.


Is niet van oudsher iedere godsdienst symboliek? Zo o.a. bij zovele en zo verschillende 
volken het feest der zonnewende: de blijdschap dat de Almachtige de zon niet in de zee 
of in de afgrond laat vallen, maar met Zijn sterke hand haar weer aan de hemel doet 
verrijzen! Zo ook het zorgvuldige, eerbiedige bewaren van het eeuwige vuur en het 
eeuwige licht bij de Vestaalse maagden en elders: de vrees van, wanneer dit goddelijke 
licht werd uitgeblust, tot de eeuwige duisternis te vervallen. Hoe schoon is de symboliek 
de Mozaïsche eredienst; allemaal typen en zinnebeelden van de eeuwige tempel en het 
zoenoffer van Christus! Zo is ook onze godsdienst symboliek: de kerk als huis des 
Heeren, door de doden- of Godsakker omgeven, waarin de zaadkorrels der opstanding 
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gezaaid worden; en in de kerk de kansel, het orgel en de toga; en een grootse, verheven 
symboliek heeft Christus zelf in het brood en de wijn van het Avondmaal en in het water 
van de doop gelegd.


Zo speelt de symboliek een buitengewoon grote rol in ons bestaan, doordat zij op een 
oorspronkelijke en onlosmakelijke, heel het aardse leven van de wieg tot het graf 
omvattende band tussen de mens en het heelal berust: op een grote overeenkomst van 
ieder deeltje van het Al met dit Al, en wederom van dit Al met elk zijner deeltjes, wat 
slechts geloochend kan worden door hem, die God niet gelooft of zich geen klaar en 
helder begrip van Hem vormt. Want: is deze God de absolute Schepper, zonder Wie er 
geen zandkorreltje, noch grashalm, noch storm ontstaan of bestaan kan, en in Wie deze 
Zijn gehele Schepping leeft, zich beweegt en is, dan zijn daarmee reeds de eenheid en de 
overeenkomst er van gegeven, en is er dus geen atoom in de melkweg, en geen 
zandkorreltje of waterdruppeltje op aarde, dat niet in God, dus feitelijk en werkelijk met 
ieder atoom van mijn brein in één verband staat!


* * *

Nu ja, zegt menigeen, een zekere afleiding van het inwendige uit het uitwendige loochen 
ik niet, maar het blijft bij het gevoel en bij het vermoeden; iets stelligs en zekers is er nu 
eenmaal op dit gebied niet vast te stellen! Wanneer dat juist is, dan zou natuurlijk de 
gehele symboliek tamelijk waardeloos, of alleen voor grappige of geestige zetten en 
pikante opmerkingen en bon mots (geestige opmerking) te gebruiken zijn. Maar het is 
volstrekt niet zo, en bovenvermelde mening is in de allereerste plaats een gevolg van de 
gedachteloosheid en de oppervlakkigheid van zovele mensen, die - in plaats van de 
schone en eeuwige wetten der dingen na te speuren, om het ernstige genot van de kennis 
van die wetten te oogsten - in al het weten en kennen slechts middelen tot bevrediging 
van kleingeestige en persoonlijke oogmerken zoeken; die de symboliek slechts 
belangwekkende aardigheid of een kunstje beschouwen, waardoor men te weten kan 
komen of de boekhouder betrouwbaar is, of de vriendin inderdaad zo afschuwelijk coquet 
(pronkziek) is als men beweert, en of de galant -wat men trouwens tóch al vooruit weet! -

zo'n prachtexemplaar van een mens is.


Toch vertoont zich ook hier de diepgaande scheiding der mensen in twee klassen, zoals 
een geestig man eens in het album van een dame schreef: "Ik onderzoek niet; ik voel". 
Waarna een even geestige er onder schreef: "Ik voel niet; ik onderzoek." Dat zijn de 
intuïtieven en de deductieven, de idealisten en de realisten, de zienden en de 
redenerenden. De eerstgenoemden zien de ideeën en de wetten, en horen, zoals Carlyle 
zegt, "de melodieën der dingen", bijvoorbeeld een Evangelist Johannes, aan wie te 
midden der vier typen-wezens starende de in de zon adelaar verschijnt, en die ziende 
schrijft: "In de beginne was het Woord, en het Woord was God." En hij mocht de hemelse 
en laatste dingen in het aangezicht Gods aanschouwen. De mensen van tweede categorie 
bezien de dingen klaar en scherp, zoals zij nu eenmaal zijn, verbinden ze door middel van 
logische gevolgtrekkingen tot ketens en bewijzen; en gebruiken ze doelmatig voor zichzelf 
en voor anderen; zij lijken op de de Evangelist Mattheüs, die de natuur van de stier en de 
os bezit: de sterke, geduldige, volhardende kracht, die ploegt en bebouwt en de oogst 
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binnenhaalt; die zijn Evangelie met het sterke, nuchtere woord aanvangt: "Het boek des 
geslachts van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham."


Dat de Johannes-naturen symbolieker zijn, blijkt uit de aan deze Johannes gegeven 
Openbaring; dat karakters als Mattheüs het veel minder zijn, behoeft niet nader bewezen 
te worden. Mannen van de eerstgenoemde soort zullen allereerst de wet in de geest zien, 
en daarna in alle verschijnselen de openbaring dezer wet zoeken, waarbij zij er zich niet 
veel over zullen bekommeren, dat dikwijls het verschijnsel zich schijnbaar niet naar de 
wet voegt, aangezien zij er maar al te zeer van overtuigd zijn, dat hier beneden al ons 
weten slechts stukwerk is, onze zintuigen ons misleiden, en onze gevolgtrekkingen 
eenzijdig zijn. De Mattheüs-naturen zullen het verschijnsel tot uitgangspunt nemen als iets 
vaststaands en beslissends, en bedenkelijk het hoofd schudden over elke wet en elke 
symboliek, waarop ieder verschijnsel niet onmiddellijk passen wil. Beide richtingen 
hebben recht van bestaan, en ieder heeft haar goede zijde; maar tóch wil het ons 
voorkomen, dat het geloven aan de in de geest geziene wet, zelfs tegen het verschijnsel 
in, nader aan het Christelijk geloof verwant is, dan het willen afleiden van de wet uit het 
verschijnsel. Immers, het gehele leven van de Christen is een geloven tégen de schijnbare 
feiten in. Hij hoopt op de goedheid Gods, en ziet in de wereld slechts het boze; hij gelooft 
dat hij heilig is, en vindt in zichzelf slechts zonde; hij weet dat hij het eeuwige leven heeft, 
en voelt in zichzelf slechts de dood. Maar Christus spreekt juist dezulken zalig, die niet 
zien; en tóch geloven!


Beziet men de grondslagen der symboliek, dan liggen haar wetten daar zo klaar en 
eenvoudig voor ons, dan vloeien zij zo rechtstreeks uit de natuur der dingen voort, en zijn 
zij zodanig met onze gevoelens, met de talen aller volken en heel hun poëzie 
samengegroeid, dat men zich slechts over de miskenning dezer wetten verwonderen kan. 
Maar het streven van waanwijze mensen om alle en iedere symboliek aan praktische en 
stoffelijke oorzaken, aan louter doelmatigheid, aan gewoonten, zeden en traditie toe te 
schrijven, alsof ook deze niet steeds een geestelijke wortel hadden, is zó onbeduidend, 
dat het de moeite niet loont, er verder over te spreken. Zij gaan van de miskenning der 
grote waarheid uit, dat - hoe diep de mens ook gevallen zij – hij toch altijd nog door de 
geest en niet door het stof geregeerd wordt; dat het brood zijner ziel, het moge dan kunst, 
wetenschap, filosofie, industrie, handel of conversatie, genot of vermaak zijn, altijd 
gewichtiger voor hem is, dan het brood des lichaams; en dat dus de wortels van zijn doen 
in zijn geestelijk, en niet in zijn stoffelijk bestaan zijn te zoeken. Zien wij niet zelfs 
materialisten met blijdschap tijd en moeite, leven en gezondheid aan de verwezenlijking 
van hun ideeën wagen? En waarom zijn de Duitsers in de stormtijd van anno 1813 
opgestaan? Napoleon verbood hun toch immers niet, te eten en te drinken en zich te 
amuseren, zo goed als zij maar wilden? Bij de beoordeling van de mens, van zijn doen en 
zijn symboliek, behoort altijd uit te gaan van de grote waarheid, dat hij, naar Gods beeld 
geschapen, in en door deze gelijkbeeldigheid bestaat, en zich er evenmin van ontdoen 
kan, als hij er zich van voorzien heeft.


* * *
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Ligt de symboliek in het wezen der dingen, dan moet zij zich in haar verschijning 
openbaren, dus enerzijds in de wiskunde der wereld, in de uitwendige, met de klinkletters 
en de wet overeen komende vormen, anderzijds in het licht en in de door ontleding 
daarvan ontstaande, met de klinkers en de gevoelens overeen komende kleuren; zij moet 
verder in alle klank en geluid, met de klinkers en de medeklinkers, de wet en het gevoel 
overeenkomend, te bespeuren zijn. Haar grondgedachten zullen dus allereerst en 
allermeest in het punt, vervolgens in de daaruit ontstane rechte lijn, in de gebroken lijn, en 
eindelijk in de hogere krommingen liggen.


Reeds de punt - het alle grootte missende, dus onstoffelijke, en toch zo gewichtige punt - 
kan men niet aanzien zonder over zijn betekenis en symboliek verbaasd te staan. De 
Sohar zegt: "Toen de verborgenste aller verborgenen zich openbaren wilde, maakte hij 
allereerst een punt." Een niets, en tóch een iets, een predicaat- en attribuutloos ding, en 
tóch een zo bepaalde en besliste eenheid en ik-heid, een begin en een einde, die de I van 
een stip voorziet, en de volzin besluit met een gewichtig dixi! Punctum! waarmee de stipte 
zijn tot in het kleinste bepaalde individualiteit betuigt. Want de punt, dat is de nog 
onontwikkelde, maar onverstoorbare ik-heid. En welk een rol speelt de punt in de 
wiskunde! Zonder de punt, dit wezenli jke, plaatseli jke, stoffeli jke en toch 
onaanschouwelijke begrip, is zij onmogelijk; het is de uitgang en de begrenzing, het één 
en het al der ruimte; als middelpunt van de cirkel zijn hoofd en zijn wet. En op de 
oneindige afstand in tijd en ruimte wordt ook het grootste en langste weer louter een 
punt. Beweegt zich dit punt, dan ontstaat de lijn, en wel óf de aan een enkele wil 
gehoorzamende rechte, óf de uit het samenwerken van twee of meer krachten ontstaande 
kromme lijn.


Laat ons nu de betekenis der beide, de wereld onzer plastische voorstellingen 
beheersende rechte lijnen, eens wat nader bezien, en wel het eerst die der verticale of 
loodrechte lijn. Hier zegt ons alles in ons en buiten ons, dat deze het streven, het groeien 
naar boven of naar beneden, de hoogte en de diepte, en ook wel een zelfstandig staan, 
een rechtop zijn betekent, zoals zij beslissend en grondleggend voor de plant en voor de 
mens is, in tegenstelling met de horizontale van het dier, die het volhardende en 
uithoudende, het bezit in de tegenwoordige tijd betekent. Ook hier smelt de zaak met 
haar symbolische waarde tot één begrip samen, en gaat zij er in over. Van de verticale lijn 
hebben wij in alle talen de lichamelijke stand, het stoffelijke en geestelijke standpunt van 
de mens, de oprechtheid des harten en der gevoelens; ja, in vele talen wordt het recht 
(droit, diritto) van de staande, loodrechte houding afgeleid. Denk aan: "het recht buigen."


Uit de verticale lijn ontwikkelt zich voorts het begrip van stijgen en verhogen, als van het 
groeien naar boven, evenals zij ook de lijn van de met opgeheven handen tot iets hogers  
biddende, vragende, smekende is, en van het daarmee verbonden overzicht, van de 
geestelijke beheersing. De koning plaatst zijn troon op trappen, zijn standbeeld op een 
voetstuk, of ook wel op kolommen; de machtige bouwt zich op een hoge rots een hoge 
burcht, en verhoogt die nog met torens en tinnen; en de hoge, slanke kerktoren wijst naar 
boven; ja, te allen tijde heeft de mens door middel van een hoog hoofdsieraad, 
bijvoorbeeld met de tiara van de Perzische koningen en van de Paus, de berenmuts der 
oude garde, en de moderne cilinderhoed, zich trachten te verhogen. De verticale lijn is de 

11



berg en de afgrond, het stijgen en vallen, de toren, de piramide, de obelisk, de zuil, de 
vlam, en het leven: alles wat naar boven wijst, zich naar boven uitstrekt, en hemels zou 
willen worden.


Maar ook de rijke symboliek van de val en het vallen, van het aan ’t rijzen 
tegenovergestelde dalen, vloeit uit de verticale lijn voort. Hetzij door een louter 
verminderen der hoogte, een inkrimpen, een zinken en verzinken, zoals van het kwikzilver 
in de barometer: geestelijke bewolking en slecht weer aanwijzend, hetzij door een 
omvallen en omgeworpen worden, door vreemde inwerking en kracht veroorzaakt. Zien 
wij een boom, een toren, bijvoorbeeld die van Pisa of Bologne, of ook maar een stok op 
het veld schuin staan, dan vragen wij terstond: Wie of wat is daar de oorzaak van? 
Waarom staat die toren scheef? En in de bouwkunde vervolgt het oog onwillekeurig elke 
schuin oplopende lijn, totdat het met voldoening ook de van de andere kant oplopende 
lijn gevonden heeft, o.a. bij de obelisk, en in de gehele Gothiek, als de uitdrukking van het 
naar boven gerichte verlangen. Dat dit een beeld, een symbool, is van de waarheid, dat er 
evenzo tweeërlei vallen, een dalen en een omvallen, in het rijk des geestes bestaat, 
behoeven wij hier niet breedvoeriger aan te tonen.


De schuine lijn, zoals zij in het stoffelijke, o.a. bij de loodrecht groeiende boom door een 
zijwaartse drukking, bijvoorbeeld van de wind, veroorzaakt wordt, geeft uit zielkundig 
oogpunt door haar afwijking van de loodrechte richting de invloed van het gevoel te 
kennen: van die mysterieuze kracht en inwerking der ziel. Want zulk een schuinte of 
neiging, zoals de taal haar treffend noemt, kan zowel door een afstotende drukking als 
door aantrekking teweeggebracht worden. Zo neigt de minnende zich tot het door hem 
beminde wezen, zoals aan de wederkerigen, reeds van verre zichtbare neigingshoek van 
een geëngageerd paartje te zien is; en zo buigt daarentegen de antipathie of afstoting 
gevoelende zich achterwaarts. 


Uiteindelijk stelt de verticale lijn het heden voor als scheiding tussen het links of achter 
ons weggevloeide verleden en de rechts ons nog te wachten staande toekomst, wat dan 
tevens ook met bovengenoemde sympathie en antipathie overeenstemt; want de liefde 
hoopt op het toekomende, en de haat mijmert over het verleden.


Niet minder rijk is de symboliek der horizontale lijn, die zo recht de aardse is en het 
zuiverst in horizon der zee is te zien; ook, zij is groot in haar eenvoud en doet denken aan 
het blijvende, het positieve, het reëele, de grondslag, de basis van het zijn, de rust en de 
lijdelijkheid. De horizontale lijn is ook de vlakte, oppervlakte, het platte, vlakke, wijde, de 
horizon, de zee, de woestijn, de prairie; zij is ook de lijn van het bezit, van het zich ver 
uitstrekkende park en landgoed, zoals de rijke met een horizontaal handgebaar op trotse 
toon uitroept: "Dit alles is het mijn!" Zij is de lijn van het brede, ruime paleis en van het 
genot, van het zitten en liggen aan de brede, lange tafel; van de slaap; eindelijk van de, 
zoals Homerus zingt, "languitgestrekte dood", en van het graf. Terwijl de levendmakende 
plant, die uit de dode pit bloemen en vruchten schept, voor haar grondlijn de zonwaarts 
strevende verticale heeft, is de horizontale kenmerkend voor het lagere dier, dat niets 
anders dan de aarde heeft en kent, daar met gebogen hoofd zijn voedsel op loopt te 
zoeken, en het levende doodt, om zijn eigen leven in stand te blijven houden.
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Toch bestaat de hoofdbetekenis der horizontale lijn daarin, dat zij de wereld in een 
Beneden en een Boven scheidt, in deze grote tegenstelling tussen hemel en aarde, geest 
en stof, ziel en lichaam, ja en neen, dag en nacht. Prachtig is dit te zien aan de plant, dit 
afbeeldsel en symbool van de mens. Bij de nodus vitae loopt het plantaardige leven 
uiteen in twee richtingen: de wortel wil naar beneden, groeit naar onder in de nacht en de 
duisternis, maar de stengel of stam streeft omhoog, groeit opwaarts naar het licht toe, om 
daarboven vrolijke bloemen en heerlijke, doch ernstig leven bevattende vruchten te 
brengen. Waarheen wij de ogen ook wenden in het heelal en in ons zelf, altijd en overal is 
deze grote tegenstelling tussen boven en onder aanwezig. Ook de gehele taal getuigt er 
van, omdat zij altijd en immer het hoge en bovenste als iets schoons, iets groots, iets 
waars en voor de ziel verkwikkends, als iets geestelijks, en als een symbool van de geest 
opvat, maar het lagere en onderste als iets gerings, verachtelijks, waardeloos, of 
schandelijks, als iets stoffelijks, en als het beeld van de stof beschouwt.


Ook in dit opzicht loopt er door de gehele wereld een diepe scheiding: "Alles is slechts 
half, en heeft de andere helft nodig om een geheel te worden; de geest verlangt naar de 
stof, de man naar de vrouw, het even getal naar het onevene, het inwendige naar iets 
uitwendigs, de beweging naar de rust, en ieder ja naar een neen." (Emerson). En deze 
splitsing tussen boven en onder, tussen hemel en aarde, doet het lijden en de onrust van 
het geschapene ontstaan. Waarom en vanwaar ons Boven en Beneden? Het 
laatstgenoemde heeft betrekking op de aarde, omdat wij aards zijn. In de hemel is dat 
Boven het middelpunt, de Heer, de zichtbare openbaring Gods; daar aanschouwen wij 
Hem, en zijn wij met het hoofd naar Hem gericht, en met de voeten van Hem af; dat is 
beneden. "Van Hem", zegt Swedenborg, gaan alle richtingen uit", dus de vier 
hemelstreken.


Een schuin worden der waterpaslijn doet noodzakelijk aan een op- of afstijgen denken, in 
betekenis gelijkstaande met vreugde en zelfvertrouwen, en moedeloosheid of weifeling, 
wat zich ook in het handschrift als rijzen of dalen der schrijflijn openbaart.


De hoogte, de diepte en de vlakte worden ons hier op aarde door de berg, de woestijn en 
de zee in diepe symboliek voorgesteld. De berg is het gebed, de verheffing naar boven en 
de verhoring van boven (denk aan Mozes, Elia en Christus); de bergen Ararat, Moria, 
Sinaï, Horeb, Thabor, Golgotha, en de Olijfberg zijn de altaren Gods, en op de nieuwe 
aarde zal de berg Sion "hoger zijn dan alle andere bergen." Bergtoppen en hoge, steile 
rotsen hebben van oudsher, evenals tot het bouwen van adelaarsnesten, ook de 
stoutmoedigen en ondernemende mens tot burcht en toevlucht en vesting gediend: zij 
hebben heldendaden en wanhopige verdediging aanschouwd, maar ook gebeden en 
zuchten van eenzame heiligen gehoord; terwijl de man van kalme inborst en met aanleg 
voor handel of landbouw, zich van oudsher in de vruchtbare vlakte met de gemakkelijk 
begaanbare straat- en zandwegen nederzette. Zo bevat de reeds van verre zichtbare 
ruïne Hohenneufen in Wurtemberg overblijfselen van Keltische, Gothische, Romeinse en 
middeleeuwse burchten. Daar hebben tal van roofzuchtige stammen zich genesteld, en 
zijn er ook weer evenveel vergaan. Op de 2000 voet boven het zeevlak met zijn wonderlijk 
schoon profiel verrijzende Monte Pellegrino bij Palermo zat eenmaal Hamilcar Barcas met 
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Punische haat (Puniërs: inwoners Carthago) in het hart, verdedigde hij zich drie jaar lang 
tegen de Romeinse legioenen; maar ook later leidde de schone nicht van Wilhelm de 
Goede, Rosalie, hier in een eenzaam hol een godgewijd leven.


De woestijn is het aardse leven, vol moeite en hitte en stof en zand; zij is de eenzaamheid 
der goddelijke ziel in de wereld, het zwijgen en het vasten, de beproeving en de 
verzoeking; maar óók, na doorgestane beproeving en verzoeking, de hemelse vrede met 
het gouden zuivere lucht en der licht, de verkwikkende, stilte, de wijden horizon. O ziel, 
die nu vertwijfelt in deze vlakke, platte, zondige en doodse woestijn, en moedeloos zucht 
onder haar zinledige vermaken! schep moed: "De berg Gods is een vruchtbare berg, een 
groot en vruchtbaar gebergte!" (Psalm 68 : 16, volgens de grondtekst.) De zee, die grote, 
ernstige, eenvoudige oppervlakte, louter horizontale grootheid, deze gestadige 
vernietiging van al het verticale, als een kleingeestige individualiteit, bevat de lichtloze 
afgrond, vol akelig vraatzuchtige wezens, en is voor de mens het beeld van gevaar, dood 
en graf. (Zondvloed, Jona, Openbaring 20 : 13, enzovoorts); voor háár is er op de nieuwe 
aarde geen plaats meer.


Ook de mens verdeelt een door de hartkuil lopende horizontale lijn in een bovenste of 
edeler, en in een onderste of lagere wereld; en evenzo verdeelt zulk een lijn het hoofd in 
mond en kin als een materiële, en in ogen en voorhoofd als een intellectuele helft; en 
dienovereenkomstig is in de architectuur, deze zo bij uitstek symbolische kunst, elk 
monument in onderbouw en bovenbouw verdeeld. In het heelal is boven en beneden niet 
volgens de waterpaslijn gescheiden, maar volgens de slechts schijnbaar horizontale 
oppervlakte der aarde, dus in waarheid door de cirkel der ik-heid. Op de aarde is derhalve 
ieder vallen een vallen van het hogere centrum af, in de eigen donkere kring, en tegen het 
eigen centrum in; dus een zich verliezen in de eigen ik-heid. Zo vat ook de Bijbel de val 
van de Satan en de mens op: dat laatstgenoemde niet God maar zichzelf van ganser 
harte liefheeft, dát is de zonde. Het zich verheffen als een streven naar het hogere 
centrum, bijvoorbeeld van de aarde af naar de zon, is het tegenovergestelde van vallen. 
Vallen staat dus gelijk met kleiner worden, verheffen met groter worden. In schone 
overeenstemming daarmee is het feit, dat de koude (die óók een dood is) een verkleining, 
een samentrekking der lichamen tot verstijving toe bewerkt, en de warmte daarentegen, 
als het leven, de lichamen groter doet worden, ze doet uitzetten, - vandaar dan ook hun 
overgang uit de vaste toestand (= lichamen) in de vloeibare (= ziel) en uiteindelijk in de 
gasvormige (= geest). - En de bovenste helft der door de horizontale lijn gedeelde wereld 
stemt met licht en leven overeen, de onderste met duisternis en dood; en zo valt hier de 
symboliek van de vorm met die van het licht samen.


Zo geven ons twee elkaar kruisende lijnen de twee grote grondtrekken en tegenstellingen 
des levens en der taal: boven en en onder, groeien en vallen, voor en achter, goed en 
kwaad, leven en dood, verleden en toekomst, voortgaan en stilstaan, neiging en afkeer, in 
een treffende, ondubbelzinnige, niet te miskennen symboliek. Wij zullen zien, hoe de 
symboliek ook van het schrift en van de architectuur op deze twee lijnen berust. - Ook het 
kruis! - Verticaal, loodrecht op de aarde, staat de mens, en streeft hij omboog naar God! 
Maar de horizontale strekking van het aardse leven, dat hem slechts tot ondergrond 
gegeven is, stijgt met de schuld langs hem omhoog; en als zij hem over het hoofd ging, 
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dan zou er geen redden meer zijn! Maar de Godmens overwon, ook aan het Kruis, en 
bleef het hoofd boven water houden, gelijk de taal het zo juist uitdrukt. 


De symboliek der eenvoudigste lijnen is de grondslag der symboliek van alle vormen, die 
allen openbaringen van grote wetten zijn.


De gebroken, een hoek vormende lijn drukt even eens niets anders uit dan de plotselinge 
verandering van richting, het snelle afbreken, en tegelijkertijd de uithoek, de kant, de 
punt. Zij is derhalve in de gehele natuur en in de kunst het teken van het onverhoeds, 
rauwelings, onmiddellijk wisselende karakter, en daarom juist óók van hetgeen de taal als 
hoekig en stekelig aanduidt.


Niet minder duidelijk is de symboliek van de kromme lijn. In tegenstelling met de rechte 
lijn, die het volharden bij het eenmaal aangenomen beginsel aanduidt, - waarom men dan 
ook van strakheid en onbuigzaamheid van karakter spreekt, - betekent de kromme lijn 
een gestadig zich voegen van de eerste kracht naar een tweede, een zich richten naar 
een elders liggend middelpunt, maar ook een harmonisch samenwerken van twee 
krachten; zij is de grote baan van alle hemellichamen, het resultaat der ik-heid en der 
Godheid. De kromme lijn - ook de wiskunde leert het - is een hogere vorm dan de rechte. 
In de goddelijke schepping is de kromme lijn overheersend, en zelfs de grote horizonlijn 
der zee is er een, evenals men ook aan de mens geen enkele rechte lijn vindt; in zijn 
werken echter heerst de rechte lijn, de zelfzuchtige. De Chinezen, dat volk van een 
eertijds grootse, thans versteende geestelijke intuïtie, beschouwen de rechte lijn als die 
van het boze beginsel, en de kromme lijn als die van het goede, waarom zij overal 
gebogen lijnen aanbrengen, en zelf aan hun kanalen een bochtige vorm geven.


Een volkomen zuivere cirkel vinden wij nergens in de Schepping, maar overal de, al is het 
dan ook meestal slechts weinig van de cirkel afwijkende, ellips. Daarin spreekt zich de 
grote, wet van de periodiciteit en van de kringloop uit, waaraan alle levens en alle 
existenties onderworpen zijn. Salomo zegt: Er is een tijd voor alle tegenstellingen, en zij 
keren telkens terug. Zo ook op de nieuwe aarde: de boom des levens draagt zijn vruchten 
alle maanden. Geheimzinniger is de nooit in zichzelf terugkerende parabool; en 
dienovereenkomstig  beschrijven ook aan de hemel slechts zulke werelden (de kometen) 
deze kromme lijnen, die op volkomen raadselachtige wijze ook aan andere wetten, 
bijvoorbeeld die der afstoting, dan de ons bekende gehoorzamen. Nóg mysterieuzer is de 
laatste kegelsnede, de hyperbool, met haar eeuwige toenadering tot de nooit bereikte 
rechte lijn, met haar verwijzing naar een tegenovergestelde kromme zusterlijn. En de in 
zichzelf eindigende spiraal betekent een zich verdiepen in iets, een voortdurend meer en 
meer naderen tot het middelpunt, dus "concentratie", de naar buiten lopende spiraal 
evenzo een hoe langer hoe meer uit zichzelf uitgaan, een bestendige afwijking van het 
middelpunt; dus "expansie".


* * *

Laat ons nu tot de wereld des lichts en der kleuren, tot de grote tegenstelling van licht en 
duisternis in het heelal overgaan! In het gemoed van iedere mens vinden wij het feit 
gegrift, dat licht met leven met kennis en daad, maar dat duisternis, nacht, donkerheid 

15



daarentegen met dood en hulpeloosheid, met onwetendheid en ledigheid gelijk staan; ja, 
dat het licht - zoals de gehele Bijbel getuigt - het rijk van het goede is, door het goede 
gezocht, voor het goede aantrekkelijk; doch dat de nacht het gebied van het kwade, door 
het kwade gewenst en voor het kwade sympathiek is. "Wie het kwade doet, haat het licht. 
Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht", is een ook ten opzichte van het 
uitwendige licht volkomen waar woord. "En God zag het licht, dat het goed was."


"In God is geen duisternis." Het licht is een uitvloeisel van de liefde en de goedheid, van 
de tegenwoordigheid Gods, maar de duisternis van Zijn toorn, of althans van Zijn zwijgen 
en terugtrekken. In het eeuwige licht juichen de engelen en de gezaligden; maar in de 
ketenen der duisternis versmachten de gevallen engelen in afwachting van de dag des 
oordeels. Doch de mens, evenals đe aarde, zijn woonplaats, houdt altijd slechts de helft 
van zijn wezen naar het licht gekeerd, de andere helft ligt in haar eigen schaduw, want zij 
is een donker lichaam en heeft in zichzelf geen licht. In dit uit licht en duisternis 
samengestelde bestaan moet hij onherroepelijk beslissen, of hij eenmaal de eeuwigheid in 
het eeuwige licht, of in de buitenste duisternis wil doorbrengen.


De wereld zonder licht? Hoe ondenkbaar en hoe vreugdeloos! En zo is de volslagen 
duisternis ook de sterkste keten der onmacht, waarmee een eeuwige geest gekluisterd 
kan worden. (2 Petrus 2 : 4) "Buitenste duisternis!" Is het heelal vér voorbij de vérste 
vaste ster met een muur van eeuwige nacht omgeven, waar de verlorenen eeuwig 
vergeten zullen wat licht was, en er nimmermeer noch beeld noch zichtbare openbaring 
van hen ontstaan zal; waar zij nimmermeer zien, noch gezien worden, en tot eeuwige 
onzichtbaarheid gedoemd zijn? …


Bij het licht behoort het vuur, het element van de toorn Gods; iets geheimzinnigs! Wel 
vertelt de scheikundige ons heel geleerd, dat het oxidatie is: verbinding van zuurstof met 
een ander element; maar hoe moet ik mij voorstellen, dat een ondeelbaar, onveranderlijk 
atoom, enkel en alleen doordat het met een tweede, even onveranderlijk atoom in 
aanraking komt, dit wraakzuchtige begeren en verteren, deze toorn, deze gloed 
teweegbrengt? "Een licht op hun weg en een zon der gerechtigheid" wil God voor hen 
zijn, die Hem liefhebben; maar voor die Hem haten een verterend vuur." En van oudsher 
zongen de Christenen: "Van het eeuwige vuur verlos ons, Heer en God!" en "Laat uw 
eeuwig licht, o Heer, ons bestralen in eeuwigheid!" Evenals die van het licht, is ook de 
Bijbelse symboliek van het vuur óverrijk. In het Paradijs is er geen vuur; na de zondeval 
echter treedt al spoedig de Cherub met het vlammende zwaard dreigend en afwerend op. 
In het vuur geeft God Zijn wet op de Sinaï; in het vuur antwoordt Hij de profeet Elia; en zo 
haalt Hij ook in het vuur deze man Gods naar huis, misschien met Mozes de ontzaglijkste 
verschijning uit heel de wereldgeschiedenis! En de Christus, het Lam Gods, wandelt op 
de zee en gebiedt de storm; maar van het vuur wil Hij niets weten, en nooit maakt Hij er 
gebruik van. Ook stierf Hij niet als zovele martelaars in de vlammen: zij zouden Hém nooit 
verteerd hebben! Maar Satans element is het vuur; in zijn woede heeft hij vele duizenden 
belijders der Waarheid in de vlammen gedood; en vuur is zijn einde. "En de duivel werd 
geworpen in de poel, die daar brandt van vuur en sulfer."
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Evenals ons licht slechts een zwak en flauw beeld is van het eeuwige licht, zo is ook ons 
vuur slechts een zwak beeld van de eeuwige gloed, die eenmaal zelfs de ziel verschroeien 
zal! Van grote betekenis is het, hoe reeds hier op aarde nu en dan door heilige mensen de 
macht en de toorn des vuurs overwonnen is. Zo bijvoorbeeld de drie mannen in de vurige 
oven, zo tal van martelaren en martelaressen: Laurentius, de slavin Blandina, Bilney, 
Wishard, Huss, die op de brandstapel tot het laatst toe baden, vermaanden, en zongen; 
de Engelsman Bayham, die, toen zijn armen en benen reeds weggebrand waren, kalm en 
rustig sprak: "Ik lijd evenmin alsof ik op rozen lag." Zovele Camisards, (Hugenoten) die 
met door de foltertuigen gebroken ledematen nog psalmzongen in de langzaam hen 
verterende gloed. Hoger nog stond Elia, die in het vuur als meester en gebieder van dit 
element ten hemel vaart; wat voor de natuurlijke mens een onuitsprekelijke marteling zou 
geweest zijn, was voor hem een zalig genot. Een Bijbelse, bovenaardse fysiek, die de in 
God zich verdiepende mens in staat stelt om ook lichamelijk zijn oorspronkelijke 
bestemming weer te bereiken en meester van alle elementen te worden! Want dit 
evenbeeld Gods mag door geen vuur verteerd en door geen water verdronken worden; en 
wél diep moeten wij gevallen zijn, dat zulk een slavernij onder het juk der elementen ons 
"Elohim" (Psalm 82 : 6) natuurlijk voorkomt, in plaats van ons met de diepste 
verontwaardiging te vervullen.


Van deze tegenstelling tussen licht en duisternis getuigt de taal in alle tongvallen en 
dialecten der wereld, als zij spreekt van duisteren wrevel en zwarte ondank en verraad, en 
van een beneveld gemoed; maar óók van een stralende blik en een helder verstand en 
een geestelijke klaarheid. Welke kunstenaar zou een engel of een reine en gelukkige 
jonkvrouw in een zwart gewaad voorstellen? Welke dichter de onschuld, de vreugde, de 
vrolijkheid door nacht en duisternis verzinnelijken, of schrik en afschuw en vertwijfeling 
door middel van zonneschijn en lichtstralen symboliseren? Evenzo beseft de mens 
instinctmatig, dan aan het lichtbeginsel ook ten slotte de beslissende zegepraal over de 
duisternis toekomt, omdat het iets actief levends, maar de nacht slechts iets passief 
negatiefs is. Hier hebben wij derhalve een grote, symbolische wet van gemoeds- en 
geestesleven, gelijk zij ook ons door alle eeuwen en in alle mythologieën en godsdiensten 
optreedt. Zelfs de materialist, die steeds van de zegepraal des lichts spreekt en zijn 
tegenstanders duisterlingen en lieden uit de nachtschool noemt, huldigt deze zienswijze.


De geïndividualiseerde lichtstralen, de kleuren met hun merkwaardige psychische inhoud, 
zijn stemmingen van de lichtstraal, nu eens in de majeur-, dan weer in de mineur-toon 
spelend, en ons gehele gemoed nu eens vrolijk, dan weer droevig stemmend, nu eens 
zacht, en dan weer krachtig prikkelend. Al vermogen wij hier beneden ook niet in de 
mysteries van het licht en van zijn betrekkingen tot God door te dringen, tóch beheerst 
deze symboliek de natuur en de kunst, en maakt zij reeds indruk op het kind en het dier. 
Hoe geheel anders werkt de zwarte kleur op ons gemoed, dan de witte; of ingeval men dit 
slechts als een onderscheid tussen licht en donker beschouwd wil hebben, hoe geheel 
anders de rode kleur dan de blauwe! Van oudsher was de eerste de kleur van het bloed 
en van de eerste mens (Adam = rode aarde), óók de kleur van de macht en bet leven; in 
purper en scharlaken prijkte van oudsher de heerser en de machtige, de rechter en de 
krijgsman, maar óók de beul, als een bloedige macht. In Egypte was het de mindere man 
verboden, klederen van een rode kleur te dragen, en geel was daar de kleur der slaven. 
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Rood schildert zich de Indiaan, die het oorlogspad betreedt; rood kleurde de Romeinse 
generaal zijn gelaat, eer hij de triomfwagen besteeg. De rode vlag is de banier en het 
teken der naar de omverwerping van alle bestaande verhoudingen, naar het bloed der 
machtigen, ten einde zélf de macht in handen te krijgen, strevende anarchisten. Rood 
gloeit de mens zowel van liefde als van toorn. Vele dieren, o.a. de stier, de kalkoen, de 
krokodil, worden door de rode lichtstraal met woede vervuld; en ook krankzinnigen, en 
zelfs planten, worden daardoor aangedaan en geprikkeld. Op de jongste dag, de Dag des 
Oordeels, wanneer de zon en de maan rood zullen worden als bloed, zal alles zich nog 
slechts in een vreselijk rood licht voordoen, evenals Goethe eens, toen hij een landschap 
door een stuk roodgekleurd glas beschouwde, onwillekeurig uitriep: "Maar dat ziet er uit 
als de wereld op de jongste dag!"


Gans anders de blauwe straal! Is de rode kleur die van het Eigen Ik, van de 
persoonlijkheid, van de hartstocht, van de strijd, van de trots, van het bewustzijn, de 
blauwe kleur is die der Godheid, der objectiviteit, der rust, der bevrediging, der verkregen 
volkomenheid. Teder, zacht, verkwikkend het oog, heeft zij op zichzelf niets ruws, noch 
scherps: niets van het zwaard, of van de strijd, ook niets dat bij voorkeur aan daden doet 
denken; maar wél is zij te allen tijde met het gevoel, met tedere liefde en trouw, in 
verband gebracht. Bij alle volken bezigt men als teken daarvan een blauw bloempje; en 
ook in vele talen is de blauwe bloem spreekwoordelijk het zinnebeeld van al het 
wenselijke en van alle idealen, alle verlangens der mensenharten; en "blauwe aarde" 
noemt de Russische moesjiek (eenvoudige boer) het Paradijs. Schoon is het, dat de 
trouwe God boven ons hoofd een blauw hemelgewelf gespannen heeft, inplaats van een 
vuur- en bloedrood, of dofgeel, of donkergroen, wat voor de geestelijke ontwikkeling der 
mensheid de ingrijpendste gevolgen zou gehad hebben. Wanneer Jehova aan Mozes en 
Ezechiël verschijnt, dan is het onder Zijn voeten "als een doorzichtige saffier, en als de 
hemel zelf in klaarheid"; en ook Ezechiël en Johannes zagen rondom Hem "een blinkende 
regenboog", een schone overeenstemming der kleuren met de zeven geesten, die voor 
Gods troon schitteren.


En de lichte goudkleur der zon en der sterren is de kleur der bovenaardse vreugde: der 
hemelse verrukking, van het nieuwe Jeruzalem met de gouden straten, de gouden kronen 
en de gouden schalen. In het Egyptische "Boek der Doden" (Hoofdstuk 161) wijst Hermes 
aan de ontbonden ziel de vier stromen aan gene zijde des grafs (de vier stromen van het 
Paradijs), en zegt hij: De gouden rivier vloeit uit Osiris, het genot des geestes; de 
hemelsblauwe uit Iris, de liefde; de purperen uit Râ, het leven; de smaragdgroene uit 
Neftis, de oerstof, waaruit alles wordt.


Geen toevallige overeenstemming is het, maar een gevolg van de voorbestemde 
harmonie der goddelijke Schepping, dat in het voorjaar de aarde zich in 't groen kleedt, in 
de kleur die bezielend, verfrissend, veelbelovend op de ogen werkt; dat de aarde des 
zomers in de tooi van een veelkleurig kleed prijkt; maar zich in de herfst bij voorkeur in de 
gele en bruine kleuren van het verwelken, van het heengaan, van de scheiding, van de 
hopeloosheid hult, welke kleuren de Chinees, de Turk, de Noord-Amerikaanse Indiaan 
daarom als treur- en rouwkleur kiest.
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Over het wit, die heerlijke vereniging van álle kleuren, behoeven wij wel het minst te 
zeggen, want dit is immers overal en door alle tijden heen het onbestreden zinnebeeld der 
onschuld, wat dan ook door de Bijbel bevestigd wordt. Eenmaal zal Christus op een wit 
paard en met witte klederen bekleed verschijnen, gevolgd door de Zijnen, óók in witte 
klederen, welke witte klederen, zegt de Schrift, de gerechtigheid der heiligen zijn. Met een 
wit gewaad prijken de Engelen (Mattheus 28 : 3); en al wordt het ook niet uitdrukkelijk 
gezegd, dat de boze engelen en geesten zwart zijn, toch denkt men onwillekeurig 
daaraan bij het gestadig spreken der Heilige Schrift over de duisternis als hun element. 
(Judas1 : 6, 2 Petrus 2 : 4) Voortreffelijk stemt met bovenbedoelde symboliek der kleuren 
die der vier apocalyptische paarden overeen: overwinnen betekent het witte; kruis en  
bloedig gericht het rode; hongersnood en verderf het zwarte; dood en hel het vale.


Evenals de scheikundige elementen, als de tonen, als de tijd in de Wet van de Sinaï, 
herhalen ook de kleuren, zoals uit velerlei dingen is af te leiden, zich in octaven, waarvan 
ons oog evenwel slechts één, en dan nog onvolkomen, kan waarnemen. (Het sterkste 
violet keert weer tot het rood terug, en het chemisch spectrum bewijst, dat er sterren zijn, 
die wij niet zien.) En even als elke toon van het octaaf en elk akkoord met een bepaalde 
stemming der ziel overeenkomen; en deze stemming ook doet ontstaan, zo is het ook met 
elke kleur. Haar toekomstige hemelse heerlijkheid wordt ons door de edelgesteenten van 
het nieuwe Jeruzalem aangeduid; en het zal een hoog, een zalig genot zijn, de 
overeenstemming van tonen en kleuren met het wezen der dingen, en met onze ziel, 
geheel en volkomen te doorzien en te gevoelen.


De kleuren stemmen overeen, zoals door vele proefnemingen bewezen is, met de 
klinkletters. Ook zeven in getal, wanneer wij oe en eu meerekenen. Evenals geluid en licht 
beide golfbewegingen van de lucht en de ether zijn, zo verwekken bij de mens de 
vocaalklanken herinneringen aan daarmee overeenkomende kleuren, bijvoorbeeld volgens 
talrijke proefnemingen: de heldere a aan scharlakenrood, o en eu aan licht- en 
donkerblauw, u aan groen. De oe wordt zelfs door kinderen als een donkere klank 
opgevat; e en i daarentegen stellen de heldere witte en gele lichtstraal voor. Van deze 
waarnemingen uitgaande, heeft W. Rimington in de St. James Hall te Londen de toetsen 
van een orgel in verbinding gebracht met elektrische reflectoren, waarvan ieder de met 
een toets overeenkomende kleur op een witte muur werpt. Klonken er twee of meer 
tonen, dan combineerden de daarmee overeenkomende kleuren zich door dekking. De 
verslaggever maakte hierbij de opmerking, dat de hartstochtelijke, aan dissonanten zo 
rijke Wagner gans andere kleurenbeelden geeft, dan de vrolijke, heldere Mozart. Evenzo 
stelt Dr. Goeringer vast, dat rood, geel, indigoblauw en hoogviolet de met het kwart- en 
sextakkoord overeenstemmende kleuren zijn. Dergelijke proefnemingen zouden nog 
verdere resultaten kunnen opleveren. Wij zullen later zien dat op deze grondbetekenis der 
klinkletters de natuurtaal berustte, waarvan alle tegenwoordige talen slechts brokstukken 
zijn.


* * *

De symboliek der kleuren treedt in de kleding het meest op de voorgrond. Wij hebben 
reeds herinnerd, dat van oudsher, en ook nu nog, koningen en keizers, pausen en 
kardinalen en soldaten de rode kleur kozen. Van oudsher kleedden zich de priesters óf, 
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ten teken van hun verloochening van al het aardse, éénkleurig zwart, óf als zinnebeeld der 
onschuld wit; hier en daar ook violet, tegelijkertijd strijd en lijden en hemelse liefde 
aanduidend. Ook de rechter is zwart, als de onpartijdige verkondiger van een 
vernietigende straf, of rood, wanneer hij bloed moet laten vloeien. En dat het hier 
geenszins louter wisselende modebegrippen geldt, blijkt reeds, zodra men zich deze 
symboliek omgekeerd denkt, want dan doet zelfs de niet-symbolicus de schrille 
tegenstelling tussen het in- en het uitwendige pijnlijk aan. Welke streng en ernstig koning, 
welke onverbiddelijk rechter of inquisiteur, heeft zich ooit opzettelijk in teder hemelsblauw 
gehuld; of welke zachtmoedige, lieflijke koningin, vertoonde zich ooit bij voorkeur in een 
bloedrood gewaad? Welk priester, welk hervormer, Luther of Savonarola, trok ooit in zijn 
ambt het bontgeruite, veelkleurige pak van de hofnar of van het gemaskerde bal aan? Of 
welke gelukkige en onschuldige bruid is het ooit in t hoofd gekomen, in het sombere, 
zwartgele kleed van een Baälspriester voor het trouwaltaar te verschijnen?


Zo ook richten zich de kleuren van de kostuums naar de omliggende natuur. Wie zou de 
overeenkomst der kleurige Japanse en Chinese klederdrachten met de bloemen dier 
landen, vooral met de daar rondfladderende vlinders, ja met de vissen der aldaar 
golvende zeeën kunnen miskennen? In de woestijn kleedt de Arabier zich in de kleur van 
het zand en de rotsstenen; in Palestina, bij het bonte bloementapijt, in bonte dracht. "De 
kleding van de Griek", zegt Lübke (Kunstgeschichte, blz. 116), "bestond uit een 
onderkleed, een chiton, dat als een hemd zonder mouwen werd aangetrokken, en een 
mantelvormig overkleed, een kimation, slechts van een groot, vierkant stuk laken 
gemaakt. Geen coupeur gaf een bepaalde snit aan het kleed; maar door middel van vrije, 
losse plooiing schikte ieder zijn gewaad zo, dat uit de wijze waarop dit geschiedde, het 
karakter en de beschaving van de drager konden afgeleid worden." Zo is de monnikspij 
symbolisch, en daarom schilderachtig. Het gemakkelijke plooienkleed is, tegenover dat 
van de halfnaakte Griekse kampvechter, de verloochening der bedekte schaamdelen. De 
gordel verdeelt op zichtbare wijze het lichaam volgens de "gulden snede", in twee 
harmonische delen, zodat het bovenste tot onderste in verhouding staat als dit laatste tot 
het geheel; de naakte, slechts met sandalen beklede voeten drukken het onschuldige 
wandelen uit, en staan ook in betrekking tot het mysterieuze: Trek uw schoenen van uw 
voeten!" des Bijbels; het blote hoofd, kroonvormig geschoren, betekent de reine 
mannelijkheid, in overeenstemming met 1 Korinthe 11 : 7; de over het hoofd getrokken 
kap daarentegen betekent de teruggetrokkenheid, de afgescheidenheid, de 
verborgenheid der gedachten. En evenals deze kleding ongeveer, voor zoveel wij weten 
die van Gods Zoon op aarde was, zien wij hem ook weer op de schitterende titelplaat der 
Openbaring met het lange kleed, met de gordel, de blote voeten en het blote hoofd.


Zo dient de symboliek om in alles en met alles op zichzelf iets bijzonders uit te drukken. 
Het algemene, het leven, de waarheid, het bestaan, hebben geen behoefte aan het 
symbool. Daarom hebben de stichters van een godsdienst als een algemene, aan de 
gehele wereld te verkondigen, voor rijk en arm, klein en groot, oud en jong, man en 
vrouw, hetzelfde predikende waarheid, nooit een uniform voorgeschreven, in tegenstelling 
tot de stichters van ordes met een bepaald, nauw begrensd doel. Christus zegt: "Het 
Koninkrijk Gods komt niet met uitwendig gebaar!"
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En wat zou er al niet over de symboliek der hoofddeksels: hoed, tulband, tiara, diadeem, 
kroon, helm, muts, kap enzovoorts, voor mannen en voor vrouwen, te schrijven zijn, gelijk 
bijvoorbeeld mevrouw Beecher-Stowe in "De Negerhut" de onderscheidene hoeden en 
het dragen er van door verschillende personen zo voortreffelijk schildert; want dat de man 
die de slappe, vormloze vilthoed, en de ander, die de stijve, geen greep of stoot 
gedogende zijden cylinderhoed draagt, beiden iets van de eigenschappen van hun 
hoeden in zich hebben, ligt voor de hand. Ook het schoeisel heeft zijn symboliek. Het 
loont de moeite, de betekenis en de invloed van de coquette, tyrannieke pantoffels, der 
soepele de gemakkelijke Oosterse babusch (Frans: babouche), der ascetische sandalen, 
der schoenen en der laarzen na te speuren; en onder andere op te merken, hoe de fijne 
en elegante, in tijden van maatschappelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de markiezen 
van Lodewijk XIV, optredende schoen zich steeds in onrustige tijden, bij revoluties, 
opstanden, oorlog, voor de ruwe en onhandelbare, met een zwaren hak optredende, vaak 
brutaal vertredende laars verbergt.


Evenzo zetten, voor deze openbaring der ik-heid naar buiten, de koningen kronen op hun 
hoofd, waarvan het oorspronkelijke type in de hemel is (Openbaring 4 : 4 en 10), en 
nemen zij scepters in de hand, de heersersstaf, als een verlenging van de arm, om de ver 
reikende macht aan te duiden. Daarbij moet de soldaat door een "stramme" houding, 
onberispelijke zorgvuldigheid van kleding, tot in de kleinste kleinigheden voorgeschreven 
uniform, ieder ogenblik het ideaal der onbuigzame macht van het gehoorzamen en 
bevelen voorstellen. En zo trachten de vrouwen, aan wie de openbaring van het publieke 
woord meer of winder onthouden is, door kleding en sieraad zo duidelijk mogelijk haar 
smaak, haar karakter, haar stemming, haar gehele persoon uit te drukken; en zij verstaan 
ook voortreffelijk de kunst om bij anderen deze symbolische taal te vertolken.


* * *

Groot is de symboliek der menselijke gestalte! Reeds de eerste en algemene indrukken 
van de zichtbare openbaring van dit goddelijke idee wijzen er op, dat de mens, als heer 
der schepping, het harmonische midden onder de schepselen inneemt. Aan de mens zijn 
tot openbaring zijner ziel circa 2,5 kubieke voet stof ter zwaarte van 75 kilogram verleend, 
- zeer weinig tegenover een walvis van 50.000 kilogram zwaarte en meer, - zeer veel in 
vergelijking met een kevertje of met een ééndagsvlieg, die nauwelijks 1/5.000 van een 
pond weegt; onmetelijk veel tegenover zovele duizenden infusioren (aftreksels van 
planten), die zonder het gebruik van een goede microscoop in ’t geheel niet te zien zijn.


En hoe, zegt Carus in zijn voortreffelijke "Symboliek des mensen", waaraan wij hier het 
een en ander ontlenen, gebruikt de mens deze betrekkelijk geringe hoeveelheid stof? Niet 
tot hoornige, gevoelloze pantserplaten, zoals de krokodil, niet tot ongevoelige wol- en 
haarmassa’s, zoals het schaap en de Angorageit; maar tot zachte en toch vaste 
vleesvormingen, met de fijnste aderen en prikkelbare zenuwen doorweven. En ook zijn 
hoofdkleur houdt - en haar nabootsing maakt de schilders wanhopig! - harmonisch het 
midden tussen al de bonte en schrille kleuren der vissen, der vogels en der landdieren, 
een onbestemde, krachtige, en toch zachte, doorzichtige, en toch vaste tint. Meer stof 
dan gewoonlijk schijnt een zekere blijdschap over het bezit bij de bezitter teweeg te 
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brengen. "Een dik man, dus een goed man!" zegt Cervantes reeds; en iedereen kent de 
vette genotzuchtige, levenslustigen Falstaff. Daarbij komt veelal de brede, genoeglijke 
lach, een zelfbewust optreden, en meestal ook geld in de zak. Anders is het met de  
magere, de asceet, de dweper, de samenzweerder. Reeds Cesar vreesde niet voor de 
zwaarlijvige mannen, maar wél voor de magere; en deze brachten hem dan ook om het 
leven. Treffende voorbeelden daarvan zijn Bach en Chopin; de eerstgenoemde, evenals 
zijn muziek, breed, geweldig, zeker, imposant, majestueus; de tweede, van een schier 
doorzichtige magerheid, etherisch, een en al geest! 


Zo ook vereist wat grootte en maat bij de mens betekenen, geen nadere verklaring; een 
groot hoofd, bij overigens normale lichaamsbouw, betekent slechts wat "meer hoofd" dan 
een klein; een grote arm "meer arm", dus meer kracht en energie. En zo zet niet alleen 
iedere veelspreker wat het volk figuurlijk noemt een grote mond" op, maar heeft hij ook 
werkelijk een grote mond, met sterk ontwikkelde, al is het dan ook dikwijls vast 
opeengeperste lippen. Maar nooit vloeide er uit een kleine, smalle mond met dunne, 
toegeknepen lippen een brede, mee- en wegslepende stroom van welsprekendheid.


De verticale lijn bij de mens wijst naar boven; dat bewijst de van de voeten af naar boven 
toenemende, en in het hoofd tot bloei gerakende ontwikkeling. Als de ideale plant staat 
de mens daar: met zijn als wortels gevormde voeten grijpt hij de grond, en staat hij ook in 
de storm vast. Evenals de eik zijn takken uitstrekt, zo ook de mens zijn armen, die bij het 
dier ontbreken. Zo draagt hij op zijn schouders het kogelvormige hoofd ten hemel gericht, 
een echte zonnebloem, en tevens een ei, een globe en wereldbol, óók een wereld, een 
micro-kosmos en beeld van het heelal. Ook hier komen alle hoofdlijnen tot hun recht. 
Allereerst de loodrechte, de verticale, de grondlijn der menselijke, naar God strevende 
plant, die het gelaat en het hoofd in twee symmetrische helften verdeelt; daarna de 
horizontale, midden door de ogen, een half naar boven, half naar beneden gericht zien en

aanschouwen van de mens lopende lijn, die het hoofd in een onder en boven, in een 
ideale en een materiële helft scheidt. En óók in een voor en achter scheidt een loodrechte 
lijn het hoofd. Van voren al de poorten en deuren der zintuigen: het liefde uitstralende, of 
haat en verachting spuwende oog, de fijn riekende of spottend opgetrokken neus, de 
alsprekende mond! Van achteren de nog door het haar omhulde en beschaduwde 
schedel, deze geheimzinnige werkplaats, waarin bewust en onbewust het denken, voelen, 
begrijpen en erkennen onophoudelijk verwerkt wordt tot gedachten, voornemens, 
plannen, besluiten! En het gehele hoofd bevat de met een sterke zwaai getrokken cirkel, 
de welving van het bovenhoofd, het gewelf van het denken in zich; en ten slotte 
omkringen de beide ovalen de naar beneden, naar de zware stof en de zinnelijke materie, 
gerichte helft.


Evenals ieder bouwkunstenaar reeds door de uitwendige vormen tracht uit te drukken, of 
zijn gebouw een station of een kazerne, een kunstkabinet of een kerk moet zijn; evenals 
iedere woning, ieder huis, als paleis, hut, villa, burcht, door hun uiterlijk voorkomen een 
indruk geven van de stand en de gezindheid desgenen, die ze bewoont, zo is het te 
verwachten, dat ook het hoogste gebouw van de Goddelijke Architect ons reeds van 
buiten in het algemeen aanduidt, wat de inwonende ziel individueels en bijzonders over 
zich heeft. Treffend merkt Carus daarbij op, dat de onderscheidene constituties in 
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hoofdzaak uit tekenen aan de romp en aan diens ledematen, de temperamenten steeds 
meer uit de trekken van het gelaat, en de intellectuele begaafdheden voornamelijk uit de 
bouw van de schedel te herkennen zijn.


Een mensengelaat is iets groots, - als het werkelijk en verstandelijk schoon is, het 
schoonste op aarde, - maar als het werkelijk lelijk is, door zonde en laagheid 
gebrandmerkt, met een boze geest bezield, dan is het een schouwspel waarbij de 
engelen zouden willen wenen. Eenmaal zal op de nieuwe aarde een onzer edelste 
genietingen bestaan in de bewondering van het schone gelaat der herrezenen, - hoe 
daarop zo klaar en schitterend, zo harmonisch en waar, zo machtig en levensvol, elke ziel 
en ik-heid zich uitspreekt, - ook een beeld van die God, tot wie Mozes eens bad: "Laat 
mij uw aangezicht zien!"


In ons gelaat drukken neus, mond en kin meer of minder zinnelijkheid uit, en ook 
genotzucht en vatbaarheid voor genot; de ogen, die bekende "spiegels der ziel", het 
voorhoofd meer het psychische en intellectuele leven, of zoals Carus terecht opmerkt: het 
willen is meer in kin en mond, het voelen in ogen en wangen, het begrijpen in voorhoofd 
en neus uitgedrukt." Het voorhoofd is het front (Frans: le front) van de schedel, en aan 
deze gevel is meestal reeds te zien, wat het gebouw bevat. Wat een hoog of breed of laag 
voorhoofd betekent, en hoe het eerste edel, het tweede machtig genoemd wordt, het lage 
óf bekrompenheid aanwijst, óf iets geheimzinnigs heeft, weet of voelt iedereen. "Het 
voorhoofd", zegt Lavater, "is het onmiskenbaarste en zekerste monument, de residentie, 
de vesting, de grens van de geest." En Herder in zijn Plastik: De glans van het aangezicht 
vertoont zich bovenal op het voorhoofd: dáár woont licht, dáár woont vreugde, dáár 
wonen sombere smart en angst en domheid en onwetendheid en boosheid."


Als een verlenging van het voorhoofd en de schedel is de neus te beschouwen. Ook hier 
is de symboliek klaar en duidelijk; en hoe een arends- of haviksneus en een wipneusje 
ook kenmerkend voor het karakter zijn, weet iedereen. Grote, enigermate dikke neuzen 
heten goedhartigheid aan te duiden; beslist kleine daarentegen het tegendeel en gebrek 
aan ruimhartigheid. De Latijnse geleerde Porta heeft reeds terecht opgemerkt, dat grote 
en wijde neusgaten twist- en strijdlust, en ook neiging tot toorn te kennen geven. Maar 
een brede neusvleugel is een teken van intellectuele kracht: daar is rijkelijk toevoer uit de 
hersenen.


Iets zinnelijker reeds is de mond; en inzake genotzucht en vatbaarheid voor genot is het 
van betekenis, of de lippen, zoals bij de Neger, weelderig ontwikkeld, of dun, 
samengeknepen en bloedeloos zijn, als bij de gierigaard. Maar ook de wil duiden de 
brede, vierkante kin en de vast opeengeperste mond aan, in tegenstelling met de steeds 
halfgeopende van de domme, en van de kinloze vorming, welke wij bij dieren opmerken; 
waarom Lavater dan ook niet ten onrechte kan zeggen: "Hoe meer kin, des te meer 
mens!"


In dit beendergebouw van het gelaat zitten de wonderbare vensters, waardoor de ziel 
naar buiten ziet; waarom de taal dan ook in alombekende, symbolische uitdrukkingen 
gewaagt van veel- en nietszeggende, lieve, boze, jaloerse, toornige, zielvolle, dwepende, 
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schuchtere, angstige, dreigende, verlangende blikken, enzovoorts. En dat alles doet de 
ziel door middel van een met vloeistof gevuld bolletje! Ook de wangen helpen bij deze 
uitspraak mee: naar mate zij bleek, ingevallen en hol, of blozend, vol en met kuiltjes zijn. 
Recht symbolisch is ook de wijze waarop de mens dat hoofd draagt: óf trots, stug, in de 
nek geworpen, op een massief voetstuk als een Atilla, óf edel, vrij, buigzaam als een 
Schiller of een Rafael; óf op de lange, spichtige hals des teringlijders, óf in ootmoed of 
diep gepeins gebogen,- óf zijwaarts genijgd, óf hangend als dat van dromers, dwepers en 
huichelaars. (Jesaja 58 : 5)


* * *

Bij de onmogelijkheid om de symboliek van de mens hier ook maar enigermate volledig te 
bespreken, willen wij toch iets grondiger die van de hand, waarmee hij handelt, doet, 
maakt en voortbrengt, waarmee hij de buitenwereld en de stof aanvat en beheerst, en het 
met haar zo nauw verwante handschrift, beschouwen.


Evenals het een feit is, dat geen twee mensen zelfs het eenvoudigste en meest 
alledaagse eveneens aanvatten, zo ook dat er geen twee zijn, die dezelfde hand hebben. 
Wie zich ooit met de chirognomie - of wetenschap der hand - heeft bezig gehouden, zal 
het volstrekt niet als overdrijving beschouwen, wanneer er gezegd wordt, dat de handen 
niet alleen even verschillend zijn als de gezichten, maar even vol uitdrukking, of althans 
even karakteristiek en veelbetekenend, al vereist haar fysionomie ook meer symbolische 
zin en diepgaander blik dan die van het gelaat. Zo is het een zaak van ervaring, dat een 
kunstenaarshand - niet alleen in de gladheid of ruwheid der oppervlakte, maar ook ten 
opzichte van heel de vorm en het uiterlijk aanzien - verschilt van die van een denker en 
wijsgeer, en deze weer van die eens krijgsmans, of van een gewone arbeider. De 
chirognomie vat de handvlakte als een voorstelling van  het gehele levensgebied op, maar 
beschouwt de duim als het daartegen in de voortdurende strijd om het bestaan 
optredende individu. Een feit is het, dat een sterke, fraai gevormde duim en duimbal 
steeds een teken van energie en van een krachtig geestesleven zijn; idioten hebben 
dikwijls geen, en nooit een normaal ontwikkelde duim. Een teken van de naderende dood 
bij zieken, en ook van een onzelfstandig leven bij zeer kleine kinderen, is het laten hangen 
van de duim binnen de vingers.


Wat de vingers zelf betreft, de spitse, puntige vindt men meer bij de onpraktische, 
poëtische, vaak dromerige naturen, en bij ovale, fraaie en volkomen ontwikkeling zijn zij 
het teken der hoogbegaafde mensen; de spatelvormige daarentegen, d.w.z. zulke vingers 
waarbij zich de zeer ontwikkelde gevoelszenuwen letterlijk in de vorm van ballen aan de 
vingertoppen vertonen, kenmerken bekwame, levendige, werkzame mensen, met 
vormenzin, zelfvertrouwen en ondernemingsgeest. De lange vingers zijn het kenteken van 
stipte, enigszins trage en bedachtzame, vaak kleingeestige, op elke kleinigheid lettende, 
inhalige en steeds op vermeerdering van bezit beluste karakters (men denke hier aan de 
spreekwoordelijke uitdrukking: "lange vingers hebben") terwijl korte vingers niet geschikt 
zijn om iets meester te worden en het ver meesterde vast te houden, en daarom dan ook 
het kenteken zijn van mensen, die veeleer het gehele en grote, dan het enkele en kleine 
zien. Zeer korte vingers, maar met een lange handvlakte, doen steeds aan een gebrekkig 
geestesleven denken. Knoopsgewijze gevormde vingergeledingen heten een bewijs van 

24



ideeën-verbinding te zijn, en aan de onderste geleding zin voor orde, aan de bovenste het 
vorsen naar de gronden en oorzaken der dingen te betekenen, waarom deze knoop te 
allen tijde de "filosofische" genoemd werd, en in geval van buitengewoon sterke 
ontwikkeling de onderzoekende twijfelaar aanduidt.


Uiteindelijk zijn ook de lijnen der handvlakte van grote betekenis. Zoals men weet, zijn zij 
niet alleen bij iedere mens, maar ook enigermate bij ieder volk verschillend, en wel niet 
alleen deze, maar evenzo ook de fijne, gestippelde huidlijnen, bijvoorbeeld aan de 
duimbal. Sir William Herschel heeft bij de Indische Regering als identificatiemiddel, en ter 
vervanging van de handtekening bij de Indiërs, de afdruk der huid van de duimbal 
ingevoerd. Het is gebleken, dat deze onderscheidene afdrukken, fotografisch vergroot, 
individueel aanmerkelijk verschillend zijn; geen twee er van zijn volkomen gelijk en 
gelijkvormig, en ook met de jaren komt er geen verandering in de lijnen van die huid. Zo 
vond hij in de afdruk van dezelfde duimbal na een tijdsverloop van 14 jaren 30 punten van 
overeenstemming, en geen enkele afwijking.


De handlijnen zijn in zoverre symbolisch, als zij in fraaie vormen slechts bij beschaafde en 
ontwikkelde mensen voorkomen, terwijl zij bij vele wilde volken en elementaire mensen 
gedeeltelijk ontbreken, o.a. de bijna alleen bij de Kaukasiërs voorkomende "Saturnienne". 
Deze lijnen, waarvan de belangrijkste, van de pols af, als levens-, hoofd- en hartlijn 
worden aangewezen, duiden door een grootse, eenvoudige, harmonische ontwikkeling 
steeds een evenzo geaard geestesleven aan. Verwarde en elkaar onharmonisch 
kruisende, of kort afgebroken lijnen wijzen het tegendeel aan; en een ordeloos 
mengelmoes van talrijke kleine lijnen is een symbool van verward, onrustig, met allerlei 
hindernissen in en buiten zichzelf worstelend wezen. Uitgaande van de analogie met het 
menselijk lichaam, waarbij eveneens van onderen af eerst het onderlijf het materiële leven 
dient, daarna het hart het zieleleven, en eindelijk het hoofd het geestesleven, nemen de 
chiromantici aan, dat de drie vingergeledingen van onderen af met lichaam, ziel en geest 
overeenkomen. Bij de individuele duim vormt de duimbal de materiële basis, en de twee 
geledingen komen weer overeen met het gevoel en de wil, het hart en het hoofd.


Van oudsher werden de zo menigvuldige grondvormen der hand geclassificeerd, in de 
jongsten tijd door D' Arpentigny, Desbarrelles en anderen. Voor wie zich niet met speciale 
studies over haar symboliek wil bezighouden, zou mijn van Carus, die vijf typen 
aanneemt, weinig afwijkende indeling in drie grondvormen volstaan kunnen. Een indeling 
die zonder veel moeite in de verrichtingen der hand, maar bovenal in het handschrift, 
weer is terug te vinden, ja zelfs ook in het intellectuele leven van de mens, in zijn spraak, 
en in zijn stijl, in zijn onderzoeken en begrijpen, en tot in zijn godsdienst toe, want zij 
berust op de overheersende macht van lichaam, ziel of geest bij het individu. Bij de 
elementaire mens heeft het lichamelijke leven de overhand, bij de intelligente het 
psychische, en bij de intellectuele, pneumatische, het intellectuele.


De elementaire hand, met brede handvlakte, ruw en hard van weefsel, met korte duim, 
harde, maar weinig uitgegroeide duimbal, met korte, sterke, dikke vingers en ontwikkelde 
vierkante of ronde vingertoppen, en eindelijk met weinige, maar ruw getekende 
handlijnen, is de meest voorkomende vorm: het is de hand van dat gedeelte der 
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mensheid, dat geroepen is in het zweet zijns aanschijns de grofsten handenarbeid te 
verrichten, dat als noodzakelijke onder- en grondlaag voor alle hoger leven verondersteld 
moet worden, en zonder welks onooglijk en vaak geminacht werken alle hogere arbeid en 
intellectuele wasdom onmogelijk is. Dat is de hand van de gewone boer, van de "gemeen 
soldaat," van de arbeider in de steengroeve, van de matroos; waarmee evenwel niet 
ontkend wordt, dat er in deze klasse van mensen ook andere en hogere handvormen te 
vinden zijn, die dan echter steeds betekenen, dat de bedoelde persoon voor zijn 
levenspositie te begaafd is en tot iets beters geschikt zou zijn.


Bj de intelligente hand is de handvlakte gewoonlijk niet meer zo breed en krachtig 
ontwikkeld: de vingers zijn in de regel langwerpiger, bij praktischer naturen met 
spatelvormige vingertoppen, bij onpraktische met meer vierkante; enkele knopen komen 
sterk uit. Bij dit type doet zich de grootste verscheidenheid van handlijnen voor, en deze 
kunnen talrijk, afgebroken, verward, doorsneden, onduidelijk of eenvoudig, scherp, weinig 
talrijk, langgerekt enzovoorts zijn. Deze in verschillende variaties voorkomende hand 
behoort bij de beschaafde middenklasse, d.w.z. bij die mensen, die, intellectueel hoger 
dan de bovengenoemde elementaire staande, hun ook meestal in het leven te bevelen 
heb ben, en die aan de reeds niet meer vormloze stof hogere vormen geven; zoals het 
dan ook recht symbolisch is, dat de onontwikkelde steeds met de stof in haar 
eenvoudigste, nog onbewerkte vormen te doen heeft, bijvoorbeeld de helpers van steen- 
en beeldhouwers, terwijl de meer ontwikkelde zich daarentegen met meer bewerkte stof, 
en de hoogst ontwikkelde zich nog slechts met woorden en gedachten bezighoudt.


Zulke handen hebben de architect, de kunstenaar, de officier, de scheepskapitein, de 
werktuigkundige, de ingenieur, de fabrikant, de beursman, de onderwijzer, de arts 
enzovoorts. Al naar mate de intelligente mens meer in de daad of in het gevoel leeft, laten 
zich deze handen in "motorische" en "sensibele" zoals Carus ze noemt, of laat ons 
zeggen: in krachtdadige en gevoelige, verdelen. De eerstgenoemden zullen sterker zijn en 
ontwikkelder vormen bezitten, een grote, brede duim en duimbal, en dikwijls ook de 
praktische en energieke zin verradende spatelvormige vingertoppen hebben, welke in ’t 
algemeen het meest bij mannen voorkomen. De tweede soort van handen, welke men 
meer bij vrouwen aantreft, zullen gladde vingers, een kleine duim, en óf vierkanter óf 
spitsere vingers, die bij gunstiger ontwikkeling ook wel ovaal kunnen zijn, te zien geven. 
De onvolkomen, onschone, onharmonische handvorm zal hier een toenadering tot de 
elementaire mensheid verraden, een bijzonder fraaie en harmonische daarentegen een 
deelhebben aan de eigenschappen van het hoogste type.


De intellectuele hand is de derde en zeldzaamste vorm. Zij heeft een langwerpige 
handvlakte en vingers met fraaie, ovale vingertoppen, nooit rond of vierkant: 
vingerknopen weinig bemerkbaar, duim en duimbal zeer fraai, maar niet in ’t oog lopend 
krachtig ontwikkeld; in de hand drie duidelijk zichtbare, nergens afgebroken hoofdlijnen: 
de zogenaamde hart-, hoofd- en levenslijn, met weinig andere harmonische bochten. Al 
komt het tweede type in enige volkomenheid soms slechts tienduizendmaal bij een 
miljoen mensen voor, toch zal het derde type in hogere volmaaktheid ternauwernood 
eenmaal onder duizend handen van de tweede soort te vinden zijn. Het wordt terecht bij 
Rafaëls Madonna's bewonderd; evenzo behoort tot dit type de hand van Christus in "De 
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Cijnspenning" van Titiaan; ook de Apostel Johannes moet, naar heel zijn persoonlijkheid 
te oordelen, deze hand gehad hebben. Zij behoort in haar hoogste ontwikkeling tot die 
edele, reine, ideale mensen, die, zonder arglist of boosheid, boven betwisten en krakelen 
der partijen verheven, op ieder de indruk van een schone en edele ziel maken, en als hun 
nagedachtenis slechts een gevoel van liefde en verering achterlaten; en zij schijnt bịj 
vrouwen veelvuldiger voor te komen dan bij mannen. Bij edele, zelfopofferende, 
aalmoezen schenkende vrouwenfiguren, met een hoog ideaal, zoals de heilige Elizabeth, 
is deze hand karakteristiek; maar ook met een bijmenging van de intelligente vorm, dus 
krachtiger en persoonlijker ontwikkeld, zal zij bij grote kunstenaars (Rafaël), echte 
dichters (Byron), diepe denkers, en over 't algemeen bij intellectuele mensen, te vinden 
zijn.


Aangezien nu de hand een gedeelte van het een harmonisch geheel vormende lichaam is, 
zal men een intellectuele hand evenmin bij een plompe, ruwe, hoekige lichaamsbouw 
aantreffen, als omgekeerd een elementaire bij een in alle opzichten intellectuele, 
etherische persoonlijkheid. Een krachtige, motorisch intelligente hand doet veeleer ook 
juist een soortgelijke lichaamsbouw veronderstellen, maar zal men niet aantreffen bij 
teringachtige, aamborstige (kortademige ) mensen met smalle schouders en 
voorovergebogen houding. Komt hierbij de gewoonte van het bevelen, dan mogen wij uit 
een en ander met zekerheid het bestaan afleiden van een arendsneus à la Frederik de 
Grote, of ten minste van een gebogen, en geenszins van een afgeplat wipneusje; van een 
sterke, breed ontwikkelde kin (denk aan de Romeinse keizers, Napoleon I, enzovoorts, en 
van een vaste, scherpe blik uit in ieder geval nóch dofblauwe, nóch dwepende, 
roetzwarte ogen. Gaat hiermede een trots gevoel van eigen waarde gepaard, dan is 
daardoor een kaarsrechte houding en een hoog opgericht hoofd aangeduid; bij koelheid 
en gevoelloosheid wordt het hoofd nog meer achterover geworpen, de lippen zijn 
gewoonlijk vast gesloten, de wenkbrauwen licht samengetrokken, enzovoorts. Evenzo zal 
een hand met volle, weke, ronde vormen, vergezeld van enige fijnheid, ons veeleer 
herinneren aan het welbekende, zij het ook verzachte beeld van een weldoorvoede 
Falstaff, dan aan de hoekige, magere vormen van een uitgeteerde dweper.


Zo staat bij de mens het een met het ander in verband; en zelfs waar het "waarom" ons 
niet altijd terstond duidelijk is, schuilt er diep in ons gevoel een besef van de harmonische

saamhorigheid tussen vorm en inhoud, tussen lichaam en geest.


* * *

Zoals bij de verscheidenheid en de uitgesproken fysionomie der handvormen was te 
voorzien, levert dit orgaan in zijn verrichtingen een verbazingwekkend individuele 
veelzijdigheid op. Het spel van een virtuoos, zijn zogenaamde "voordracht", de 
penseelstreek van een schilder, de potloodstreep van een tekenaar, zijn kenmerkend voor 
hem, en vestigen dikwijls zijn roem. 


Van al de werkzaamheden der hand is er wellicht tegenwoordig geen enkele zo algemeen 
verspreid als het schrift. Van Kamschatka tot Nieuw-Zeeland schrijft alles; en 
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verscheidene honderden miljoenen brieven 1,75 miljoen briefkaarten worden er jaarlijks in 
en door het wereldverkeer bezorgd.


Het handschrift is een bevroren geluid, een verstijfd woord, een vastgehouden geest, een 
gegraveerde ademtocht; "en de tafelen waren Gods werk, het geschrift was ook Gods 
geschrift zelf, op de tafelen gegraveerd." (Exodus 32 : 16) Geen wonder dat de wilden er 
iets spookachtigs, iets onheilspellends in zien! Binnen zekere schijnbaar zinneloze, 
willekeurige vormen sluit ik de geest op; gebonden, zwijgend, stom ligt hij daar neer; wie 
het magische "Sesam, open u !" niet kent, gaat hem onopgemerkt voorbij. Maar voor de 
zaakkundigen en de wetenden spreken het boek en de inscriptie, en zijn ze als brood 
voor zijn geest. Het schrift, zeiden de Joden, komt van God. En inderdaad: want wat zijn 
eigenlijk alle vormen in de schepping, de omtrek van het boomblad en van de kever, de 
banen der sterren en het profiel van een mens; wat zijn ze anders dan goddelijke 
stenografie? Maar evenals wij geen woorden der waarheid spreken, kunnen wij ook het 
goddelijk schrift niet lezen; wij vermoeden ternauwernood iets van zijn inhoud, en kunnen 
evenmin onze namen in het boek des levens inschrijven. Alleen onze zonden schrijven wij 
vlijtig, dagelijks, "met een ijzeren griffel op een loden tafel" in!


Voor de oude, ernstige, sterke volken was, evenals het leven zelf, ook het schrift iets 
ernstigs, iets groots, ja iets heiligs. Zij schreven weinig, maar bedachtzaam, en kenden 
slechts hoofdletters, die tegelijkertijd cijfers en symbolen waren: zij graveerden hun korte 
bondige inscripties, hun gebeden en hun wetten, in brons, graniet en porfier. In het 
prachtige, monumentale, loodrechte Hebreeuwse kwadraatschrift (waarvan Molitor in het 
tweede deel van zijn "Philosophie der Geschiedenis" grondig tracht te bewijzen, dat dit 
het oorspronkelijke schrift geweest is) staat iedere letter afzonderlijk, op zichzelf, en is zij 
met het cijfer 4 een beeld der wereld. In onze aan elkaar verbonden, haastige, schuine 
schrifttrekken is elke letter een beeld van onze kleine, zelfzuchtige, onrustige 
persoonlijkheid, zoals zij, ten prooi aan een gestadig hopen en vrezen, zich rusteloos 
haast en voortspoedt.


Van oudsher hebben mensen, zoals reeds de Romeinen, en zoals Shakespeare, Walter 
Scott, Goethe, Lavater en anderen, het gevoeld en uitgesproken, dat het ongekunstelde 
handschrift van een mens in betrekking staat tot zijn karakter. W. von Humboldt 
beschouwde het in één woord als het karakteristiekste van der gehele mens. Daarin is 
dan ook de waarde der autografen gelegen; en hoe sterk hun individualiteit is, blijkt wel 
het best uit het feit, dat de eigenhandige ondertekening, zelfs door de wet als een 
absoluut geldig merkteken en symbool van het individu zelf wordt erkend. En inderdaad is 
het voor hem, die oog heeft voor de symboliek der vormen, dan ook voldoende, de 
handschriften van bekende karakters te vergelijken, bijvoorbeeld het door en door 
krachtige, ruwe, harde schrift van Bismarck met het fijne, elegante, welwillende van 
Keizer Wilhelm I, enzovoorts, om zich van de waarheid der grafologie, zoals de symboliek 
van het handschrift hoe langer hoe algemener genoemd wordt, te overtuigen. Reeds in 
mijn artikelen in "Über Land und Meer" van 1883-1885, toen de grafologie in Duitsland 
nog tamelijk onbekend was, heb ik de hoofdsoorten van het handschrift tot de drie 
grondvormen der hand teruggebracht.
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De elementaire hand zal, zoals vanzelf spreekt, elementair schrijven; haar handschrift zal 
als regel de stempel der onbeschaafdheid en der intellectuele onvrijheid dragen; het zal 
meestal vrij groot zijn, hoekig, gebrekkig, onharmonisch, en meer of minder onzekere en 
onzelfstandige, zich aan de kalligrafische regels, d.w.z. aan het schoolonderricht 
houdende vormen vertonen; bovendien zal het, al is het in sommige gevallen ook 
bekrompen, toch nooit zeer klein zijn. Is het schrift daarentegen bijzonder groot, dan 
zullen de trekken niet van verhevenheid en intellectuele meerderheid getuigen, maar van 
kinderlijke onbedrevenheid om zich binnen de grenzen van een normale grootte te 
bewegen. Daarbij kan het hooggaande eigenzinnigheid, hardvochtigheid, wilskracht, 
vermaak in stoffelijke dingen, beslistheid en enige vormenzin te kennen geven, en ook 
dikwijls slimheid en overleg, ja ook vertrouwen, of neiging tot het zonderlinge, maar geen 
sporen van ware oorspronkelijkheid vertonen, aangezien deze steeds intellectuele vrijheid 
doet veronderstellen.


De intelligente hand zal evenzo een intelligent handschrift schrijven. Dit zal bij gemiddelde 
grootte bovenal intellectuele bewegelijkheid, vrijheid en zelfstandigheid vertonen, ook 
grotere vormenrijkdom dan het vorige, omdat over 't algemeen de fysionomie van de 
schrijver daarin klaarder en duidelijker op de voorgrond treedt. Daarbij zullen de meer 
motorische of krachtdadige handen een beweeglijk, druk en levendig schrift hebben, bij 
praktische, spatelvormige vingers nooit geheel gescheiden schrijven, bij een sterke, brede 
duim en brede hand over 't algemeen ook scherpe en zware trekken maken, de 
kentekenen van sterken wil en zelfbewustheid. Bij sterk ontwikkelde vingerknopen wordt 
dit schrift het spitse en scherpe van de twijfelaar en criticus. De gevoelvolle hand zal ons 
met logische noodzakelijkheid een schuiner schrift, lichtere trekken, en - naar gelang van 
ieders persoonlijkheid - de schriftelijke kentekenen van welwillendheid, van gevoeligheid, 
van ijdelheid, enzovoorts, vertonen.


Volkomen intellectuele of psychische handschriften komen even zelden voor als volkomen 
intellectuele handen. Zij kenmerken zich door totale afwezigheid van alle ruwe, 
buitensporige, of ook maar zonderlinge vormen; door edele, fraaie, eenvoudige trekken, 
steeds omhoog strevende vormen, en als grondvorm het ovaal, dat voor Madonna's en 
engelengezichten zo karakteristiek zich in de vingertoppen der betrokken hand bevindt. 
Fraaie voorbeelden van dit handschrift leveren Raphaël en Palestrina. Men zal bemerken 
dat de vormen van dit handschrift op in 't oog lopende wijze die der typografie en 
kalligrafie naderen, wat trouwens ook niet anders kan, want wat stelt de kalligrafie anders 
voor dan het ideaal van het handschrift, waarbij de individuele persoonlijkheid op de 
achtergrond treedt.


Ook de bedoeling van deze zonderlinge streepjes, waarmee de mens zijn gedachten 
uitdrukt, waarin zijn ideeën kristalliseren, en die voor de persoonlijkheid zo karakteristiek 
zijn, berust op de bovenbeschreven symboliek der verticale en horizontale lijnen, der 
bochten en der spiralen. Andere vormen heeft de mens niet. De geest, die in zijn 
binnenste over de met duisternis bedekte diepte van zijn onbewuste leven zweeft, kiest, 
geheel buiten hem om, die vormen uit, welke voor de openbaring van van zijn 
individualiteit het meest geschikt en het bruikbaarst zijn, en spreekt door de lengte en de 
breedte, de hoogte en de diepte, de kracht en de zwakheid dezer lijnen en halen, zijn 
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individuele karakter uit. Zo zet de volhardende, die altijd zijn best doet om het hier op 
aarde zo goed mogelijk te hebben, met voorliefde de horizontale lijn en haalt hij zijn 
streken lang uit. Zo gebruikt de ideale bij voorkeur de hemelwaarts wijzende, loodrechte 
lijn; de gevoelvolle maakt meestal gebruik van de schuine, de goedhartige van de zachte, 
ronde; en de hardvochtige en wreedaardige van de wig- en puntvorm.


Het handschrift doet ons als in een beeld zien, hoe de mens is en bestaat. In elke letter, 
die hij maakt, ontwerpt hij onbewust een karakterschets van zijn individualiteit. Staat die 
letter daar hoog en slank op het papier, dan vertegenwoordigt zij juist hetzelfde 
intellectuele begrip als de hoge en slanke mens, de hoge en slanke boom, de hoge en 
slanke toren: een zich strekken en verlangen en reiken en trachten naar en in de hoogte. 
Staat de letter lager, en is zij bovendien breed, massief, vierkant, dan ligt haar symboliek 
even duidelijk in diezelfde uitdrukking. Een brede, massieve toren is sterker dan een hoge 
en slanke, maar zegt niet hetzelfde. Evenals wij gezien hebben, dat de verticale lijn door 
van buitenaf werkende invloeden en indrukken een schuine lijn kan worden, zo is 't ook 
met het handschrift. De bewegende hoofdkracht, die de letters en het handschrift voor 
zich doet buigen, evenals de wind de aren van het korenveld, is het gevoel, de neiging: 
"l’inclination" (de neiging) brengt "l’inclinaison" (de helling) teweeg. Rechtop is het 
handschrift van de koele, onverschillige, van de egoïst, en ook van hem die zijn fijne 
gevoelens krachtig beheerst; er laat zich een soortgelijke houding van de mens uit 
afleiden. Schuin schrijft de gevoelvolle: hij buigt zich naar voren tot de aangesprokene; 
schuiner nog de sentimentele; het schuinst de ziekelijk prikkelbare en sensitieve, door de 
stormen des lerens bijna ontwortelde. En als reactie tegen de hedendaagse overmaat van 
gevoel vertoont zich, doch meestal voorbijgaand en alleen in de jeugd en de "storm- en 
drangperiode", het achterover gebogen schrift van de met meer of minder geluk tegen 
zijn gevoel worstelende. Tevens verdeelt de loodrechte lijn het schrift in een voor en 
achter, met verleden toekomst overeenkomend. Elk handschrift ziet en beweegt zich naar 
voren; het Hebreeuwse schrift echter beweegt zich achterwaarts, naar zijnen oorsprong: 
naar de door God geschreven wet op Sinaï.


Dat de handschriften van alle intellectuele volken zich op de horizontale lijn bewegen en 
er nu eens boven, dan weer onder uitsteken, is geen toeval, maar symboliek. Deze letters 
of individuen staan als de mens op de oppervlakte der aarde, en ook zij worden door een 
grote, betekenisvolle lijn in een boven en een onder gescheiden, in een rijk des geestes 
en een rijk des stofs, der ziel en des lichaams, des verbeeldens in het onzichtbare en in 
het zichtbare. Zo zijn de boven de lijn aanwezige vormen kenschetsend voor de ziel en 
haar krachten; die der onderste helft daarentegen hebben betrekking het lichaam, op de 
verhouding van de mens tot de stof, op de materie.


Het meer of minder sierlijke, smaakvolle, elegante of plompe, logge, lelijke voorkomen der 
vormen onder en boven zal even kenschetsend zijn voor de bekwame of onbekwame, 
vlugge of onbeholpen manier, waarop de betrokken persoon zich hetzij in de intellectuele, 
hetzij in de materiële wereld beweegt, dus voor heel zijn uiterlijke beschaving en vorming.


Evenals de verticale haal voor de naar boven of naar beneden gerichten zin, is de 
horizontale van betekenis voor het volharden, voor de kracht der voortzetting, dus voor 
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de wilskracht in 't algemeen, zoals voornamelijk aan de dwarsstreep der letter t te zien is. 
Wie haar dun, zwak, kort maakt, bezit noch volharding, noch wilskracht. In 't algemeen 
getuigt overal in de vanzelf sprekende symboliek de brede, zware streep meer van ernst 
en macht dan de dunne, en staan zij tot elkaar in verhouding als de rivier tot het beekje, 
of als de brede heirbaan der natiën tot het smalle voetpad, waarop de aanvallers slechts 
man voor man voorwaarts kunnen rukken. Wie slechts grondstrepen maakt, of bijna niet 
anders dan deze, of ze bijzonder dik maakt, vat het leven zwaar op, is gewichtig, 
misschien ook zwaartillend in zijn optreden, is geneigd om alles ernstig en belangrijk op 
te nemen, en geniet ook met energie. Wie slechts haarstrepen zet, maakt geen behoorlijk 
onderscheid tussen het grote en het kleine, het belangrijke en het onbelangrijke, vat 
menigmaal het zware licht en het lichte zwaar op, treedt dikwijls zacht, gewoonlijk 
bescheiden, en min of meer schuchter en onzelfstandig op, en geniet slechts 
voorbijgaand en matig.


Een ander symbool van de wijze hoe en waarop de mens het leven opvat, is in de 
afscheiding en verbinding der onderscheidene letters gelegen. De intuïtieve Oosterlingen 
scheiden hun letters: een onbewust beeld van het feit, dat zij in hun zieleleven elke idee 
afzonderlijk, zelfstandig en als een wereld op zichzelf weten op te vatten; de deductieve 
Westerlingen daarentegen verbinden de letters, en dikwijls zelfs de woorden, bewijzen dat 
hun kracht meer in het logisch verbinden en aan elkander rijgen der gegeven ideeën, dan 
in het voortbrengen van ideeën zelven gelegen is. Uit het vroegere gezegde vloeit vanzelf 
de betekenis der kromme en der hoekige lijnen van het handschrift voort. De rechte lijn 
zal een symbool van rechtschapenheid en eerlijkheid, ook van onbuigzaamheid en 
strakheid zijn; de kromme evenzo van buigzaamheid en afronding. De harmonische, 
elegante, smaakvolle kromme lijn betekent welwillendheid, inschikkelijkheid, 
toegevendheid, een coulante voorkomende manier van doen, en heeft dan ook bij de 
Romaanse volken de overhand. De hoekige, spitse vormen, zoals de rechte, stijve lijn, zijn 
een bewijs van zwaartillendheid en onbuigzaamheid, en dus van een stroef en hoekig 
karakter; men vindt ze meer bij de Noordelijke volken en in het Gothische schrift. - 
Evenzo staat de richting der lijnen, der woorden, en zelfs der woorddelen naar boven of 
naar beneden, in verband met het reeds gezegde over de algemene symboliek der lijnen. 
Een naar boven st revende l i jn heef t de beteken is van geestesf r ishe id , 
ondernemingsgeest, werkkracht, scheppingslust, en onverflauwde levensmoed; terwijl het 
hellende schrift, en zelfs het zakken van slechts enkele letters, het tegendeel betekent. 
Uiteindelijk stellen in fraaie symboliek de grote, menigmaal gekunsteld vormrijke 
hoofdletters het openbare leven met zijn eisen en zijn tradities voor, tegenover de op het 
huiselijke, het particuliere en familieleven betrekking hebbende kleine letters. Zo waren bij 
de in de Staat opgaande Romeinen al de letters groot, zelfstandig, monumentaal. Zo 
wilde Voltaire, die op brutaal ongegeneerde wijze met zijn medemensen, koningen of 
vorsten omging, alle grote letters afschaffen; zo laat de Duitser, bij wie titels zo hoog 
staan aangeschreven, alle zelfstandige naamwoorden met een grote letter beginnen.


Dus vloeit heel de symboliek van het handschrift uit zulke duidelijke, ongedwongen, in de 
ganse natuur aanwezige overeenstemmingen voort, dat men er zich slechts over 
verwonderen kan, dat er nog mensen zijn, die daarvoor geen oog en geen begrip hebben. 
Men zou zeggen: het spreekt vanzelf, dat een keurig handschrift stiptheid, een sierlijk en 
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elegant schrift smaak, een vast en sterk schrift vastheid en kracht, een vormenrijk schrift 
intellectuele rijkdom moet aanduiden, juist zoals wij ieder ogenblik uit een smakeloze of 
smaakvolle, onachtzame of zorgvuldige kleding het karakter van de drager afleiden. 
Daarvoor wordt, evenals voor alle symboliek, slechts een open oog en een logische gave 
van combineren vereist; want de eigenschappen van de mens staan in onderling verband 
met elkaar en laten zich uit elkander afleiden. Zo betekent een groot handschrift, in 
vergelijking met een klein, bịj overigens gunstige lettertekens, altijd zekere voornaamheid, 
zelfstandigheid, vertrouwen, vrije geestesbeweging, onbevreesd optreden; een beslist 
klein handschrift geeft blijk van een kleine gezichtskring, en menigmaal ook van een 
nauwlettend, mijmerend, angstvallig gemoed. Zo worden levendigheid, zenuwachtigheid 
en opgewondenheid zeer duidelijk aan een bewegelijk, opgewonden, levendig, met lange 
eind- en dwarsstrepen voorzien handschrift herkend; ijdelheid, gewoonlijk met 
gevoeligheid en prikkelbaarheid gepaard gaande, openbaart zich in gekunstelde, 
smakeloze, meestal spiraalvormige krullen. Vormenzin zal zich in rijke en schone vormen 
en harmonische krommingen uitspreken; kritiek daarentegen in scherpe, dolksgewijs 
gepunte halen.


Uiteindelijk zal zelfs de schijnbaar onbeduidende, door achteloze naturen geïgnoreerde en 
moedwillig vergeten, door de nauwkeurige en op kleinigheden lettende zorgvuldig 
geplaatste stip op de i, de punt, haar symbolische betekenis niet missen. Menigeen 
schrijft schijnbaar fris en vlot met dapper schrift; maar het in de pen blijvende stipje 
verraadt duidelijk, hoe moe de man is, en hoe blij dat hij zijn taak voltooid heeft. Een 
ander wil bedaard schrijven, en houdt zich in bedwang; maar aan al de haastig vooruit 
snellende i-stipjes kan men zonder enige moeite de begeerte en het ongeduld herkennen. 
De hoog boven de lijn zwevende punt toont ons de idealist, de zich nauwelijks boven de 
letter verheffende stip de nuchtere en prozaïsche mens; de reusachtige, vierkante, 
pensplijtende punt geeft een boven het doel uit mikkende energie te kennen. Zo vindt 
men ook onder de vraag- of uitroeptekens en komma's driftige en kalme, zachtmoedige, 
besluiteloze, fijne, scherpe, hartelijke, kernachtige, ruwe en massieve! Al 's mensen doen 
is symbolisch; en wel het meest dáár, waar hij het niet vermoedt!


* * *

In het schrift van primitieve, thans nog niet met de beschaving in aanraking gekomen 
volken, zoals de Tartaren, de Kalmukken, de Batta's op Sumatra, enzovoorts, die de 
eenvoudigste, isolerende of éénlettergrepige, benevens de agglutinerende talen spreken, 
is de overeenkomst van dit schrift met de eerste schrijfoefeningen van een kind in 't oog 
lopend, bovenal door het totale gebrek aan verbindingen. Deze volken bezitten nog geen 
systeem, geen theorie, al hebben zij nu en dan ook poëtische, schone, dikwijls ware 
ideeën, die zij echter altijd afzonderlijk opvatten, zonder ze kritisch verstandig tot een het 
geheel omvattenden bouw te verbinden. Voorts is het schrift dezer oorspronkelijke volken 
steeds rijk aan dikke, ruwe, massieve halen; dit betekent ruwheid, hardhandige uiting van 
de wil, sterke genotzucht, en - in verband met bovengenoemde karaktertrek - een 
krachtige, doch aan elke opwelling toegevende, en zich blindelings op elk ogenblikkelijk 
idee werpende natuur. Uiteindelijk bestaan deze oorspronkelijke volksschriften uit rechte 
lijnen, en zijn ze vol dolkachtige halen en haakjes; meestal zijn zij hoekig en kantig, 
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scherp en puntig. Ook deze symboliek komt goed overeen met de aard van die wilde, 
vaak wreedaardige, en met de beschaving nog niet in aanraking gekomen volken.


Bezien wij de twee hoofdgroepen der beschaafde mensen in het Oosten en het Westen, 
voorzover het hun schriftvormen betreft, wat nauwkeuriger, dan bemerken wij dat de 
Oosterling, als natuurkind en idealist, als poëzierijke, zich graag in een sprookjeswereld 
verdiepende dromer, zelf zijn cursiefschrift dikwijls in 't geheel niet of slechts weinig 
verbindt, in tegenstelling tot de realistische, gezond, nuchter, logisch en praktisch 
denkende Europeaan, die altijd meer of minder gebonden schrijft. Ja, zelfs onder deze 
laatsten schrijft het minst gebonden de ook het dichtst bịj 't Oosten wonende Griek en de 
dromend-dichterlijke Slavoon (Slavonië in Kroatië); het meest daarentegen de koele, 
praktische Engelsman, evenals de Amerikaan. 


Het Gothische handschrift verraadt, in vergelijking tot het Latijnse, door zijn scherper 
vormen hardvochtigheid, ruwheid, een minder buigzame aard, zoals er ook meer 
materialiteit gelegen is in het feit, dat er zich van de vijfentwintig letters in het 
cursiefschrift zeven grote en elf kleine onder de lijn uitstrekken, bij het Latijnse slechts 
twee en zes. De vormen van de E en de C getuigen duidelijk van een zich behaaglijk 
voelen in de stof; die der v, w, x, y, z en Z van een omslachtige en onpraktische geest, 
zodat het dan ook verbazing wekt, dat zij zich tot in onze, op de ogenblikken zo zuinige 
tijd, hebben kunnen handhaven. De gesloten kromme lijnen komen in het Gothische 
schrift veel talrijker voor (R, M, N, W), en wijzen op geringere mededeelzaamheid en 
grotere geslotenheid dan de Latijnse vormen. Dit geeft een aanmerkelijke eigenzinnigheid 
in de ideeën te kennen. Over ’t geheel genomen, en hoewel de S een zonderlinge, de H 
een ternauwernood in genoegzaam verband met de werkelijkheid staand idealisme 
verraadt, is het Gothische schrift de uitdrukking van een vormen- en gedachtenrijk, 
harmonisch, origineel en ernstig geestesleven. Het Latijnse schrift daarentegen kenmerkt 
zich al dadelijk door het veelvuldig voorkomen van krulachtige vormen in de grote, het 
openlijk optreden karakteriserende letters (D, E, Z), die uit grafologisch oogpunt de 
zelfbewondering, het openlijk tentoongespreide zelfbewustzijn, de "pose" betekenen. 
Gelukkig gaan zij niet met hoekige vormen gepaard, en bevinden zij zich niet bij de kleine 
letters of in het particuliere leven. Voor ’t overige is het schrift bevallig, coulant, in 't 
geheel niet gesloten, matig materieel, welwillend, levendig; de t- en A-strepen, die in het 
Gothische schrift niet voorkomen, typeren een vastberaden, snel en graag bevelend 
karakter.


Niet minder karakteristiek voor zijn volksindividualiteit is de wijze, hoe en waarop de 
Engelsman het Latijnse schrift behandelt. Reeds bij de eerste oogopslag wordt de 
aandacht getrokken door de spitse, hoekige vormen, waarmee hij het Gothische schrift 
nadert en, overeenkomstig het Engelse karakter, blijk geeft van een stroever, 
hardvochtiger, onverschilliger houding, dan bijvoorbeeld de Fransman. Zijn lijnen zijn 
doorgaans recht, en uit zijn vormen blijkt ook dikwijls een sterke, vaste, koelbloedige wil. 
De letters zijn niet samengedrukt, want de Engelsman is meestal met zichzelf ingenomen; 
daarentegen begint hij hoog bovenaan de bladzijde, vult haar geheel, zonder een witte 
rand te laten, en schrijft zelfs menigmaal gekruist, want hij is zuinig. Bij de M is de eerste 
haal hoger dan de andere, hetgeen de aristocratische en tegenover anderen trotse 

33



houding verraadt, die bij de Engelsen spreekwoordelijk geworden is; maar geen enkel 
woord houdt, gelijk zo dikwijls bij de sluwe Italiaan, met onleesbare, puntige halen op, 
want de Engelsman gaat open, eerlijk en recht-door-zee te werk; de vaak knotsachtig en 
zwaardvormig ophoudende vormen betekenen strijdlust en de ruwe uitdrukking een 
sterke wil, de gelijke hoogte der letters en hun regelmatigheid een volhardende en niet 
gevoelige natuur. Dat echter het gehele schrift zelfs in de verbindingen met een zeer 
waarneembare druk geschreven is, en er nergens lange, lichte eindhalen doelloos 
rondvliegen, zegt duidelijk, dat het de Engelsman ernst is, bij alles wat hij doet, en dat 
men hem, bij al zijn gebreken, in ieder geval geen oppervlakkigheid en lichtzinnigheid kan 
verwijten. Dat uiteindelijk de handschriften der Engelsen, in tegenstelling tot die der 
Fransen of Duitsers, een veel grotere familiegelijkenis bezitten, is voor het zo gesloten, zo 
scherp getekende en bij alle Engelsen zo gelijkvormig voorkomende Engelse karakter zeer 
kenmerkend.


Belangwekkend is het, hoe de vormen van het handschrift der onderscheidene volken 
met hun architectuur in verband staan, zodat men deze laatste een nationaal schrift in 
steen zou kunnen noemen; een verband dat een nieuw bewijs voor de symboliek van het 
handschrift oplevert. Het zal zeker wel door niemand betwijfeld worden, dat de 
verschillende stijlen der bouwkunde in betrekking tot het intellectuele leven der 
onderscheidene volken staan; veeleer is voor iedere beschaafde de Gothische kathedraal 
zowel een symbool als een product van de Germaanse, evenzo het Parthenon van de 
Griekse, het Colosseum of de Triomfboog van Titus van de Romeinse geest, enzovoorts.


Beginnen wij met de Egyptenaren, dan waren bij hen architectuur en schrift verenigd, niet 
alleen in zoverre alle wanden, pilaren en zuilen met hiëroglyfisch schrift bedekt waren, 
maar omdat de koeienkoppige Isis of de sfinx en de lotusbloem, de obelisk en de 
piramide, tegelijkertijd én architectonisch beeld én schriftteken waren. Hier zouden wij 
dus in zekere zin een gemeenschappelijke wortel hebben, waaruit de architectuur en het 
schrift zich uiteenlopend ontwikkeld hebben. Dat zulk een indentiteit bij de praktische 
eisen ten opzichte van het cursiefschrift in verloop van tijd niet langer was vol te houden, 
spreekt vanzelf. Niettemin doet het vierkante, Hebreeuwse monumentaalschrift ons 
denken aan de platte daken en vierkante gebouwen van het Oosten; het Sanskrit met zijn 
zware dwarsstrepen van boven, zijn massieve, in vierkante lijsten zich bewegende letters 
met slangvormige kronkelingen naar beneden (grafologisch hoog, boven de grond 
zwevend idealisme enerzijds en ruwe zinnelijkheid anderzijds aanduidend) herinnert 
terstond aan de voorgevel van de Rotsentempel te Elephanta, met zijn gekromde 
afgodsbeelden. Het elegante, langgerekte schrift van de Arabier echter, waaruit slanke 
tekens als speren naar boven steken, vormt het beeld van een uit de verte geziene 
Arabische stad met haar talrijke, puntige minaretten. Ook komen er bouwkundige vormen 
voor, waarbij het oorspronkelijk uit de architectuur ontstane schrift weer tot architectuur 
wordt en met haar samensmelt. Zo bijvoorbeeld in de Moorse bouwstijl, waar, zoals in het 
Alhambra, de vormen van het schrift zich tot de sierlijkste arabesken ontwikkelen, en 
menige spreuk uit de Koran een fraai ornament wordt.


Evenzo geeft het niet horizontaal, maar verticaal geschreven, in elkaar geslingerde, 
grillige, uit louter gebroken, als kleine haarvlechtjes rondvliegende lijnen bestaande schrift 
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der Chinezen ons hun uit op elkaar gezette paviljoenen gevormde tempels te zien, 
waarvan de bekende porseleinen toren te Nanking het eigenlijke type voorstelt; en in 't 
oog lopend is hier de gestadige herhaling van dezelfde grondvorm in architectuur en 
schrift.


Ook bij de volken van het Westen is de gelijksoortigheid en verwantschap tussen 
architectuur en schrift in 't oog vallend. Bij de Latijnen bewegen beiden zich uitsluitend in 
de rechte lijn en in de rondboog. Zo stemmen de Romeinse letters O, C, D, P en de latere 
Romaanse m, n, k, d, s, met de Romeinse architectuur en met de profilering van het 
kapiteel of de kroonlijst overeen. Ook later herinnert menig Frans handschrift met zijn 
slingers en krullen aan een gevel van Bernini, of aan een rococo-meubel. Dat het 
Gothische schrift met de Gotische architectuur een gemeenschappelijke intellectuele trek 
heeft, bewijst de naam zelf; de gelijkheid in de vormen van beiden springt te zeer in 't 
oog, dan dat zij nog verklaring zou behoeven.


* * *

Een tweede, eveneens belangrijk voortbrengsel van ’s mensenhand is de architectuur, 
waarmee wij het handschrift vergeleken hebben. Evenals elke kunst, is ook zij een 
uitwendige en zichtbare openbaring van iets innerlijks en onzichtbaars.


Symbolisch is de zuil, deze schone stenen figuur, deze prachtige ik-heid en individualiteit, 
waaruit de twee grote gedachten van de verticale lijn en de cirkel ontstonden, met vaste, 
kubusvormige, de wereld betekenende voet, met het schone, versierde hoofd, met de 
absolute doelmatigheid van het dragen. Want alleen datgene is schoon, dat een doel 
heeft en dit doel vervult. Symbolisch zijn de ruwe, hoekige pilaren, het indrukwekkende, 
geruststellende vlak, het stoute (sterke), ideale gewelf, de met zichzelf tevreden Romeinse 
rondboog, het verlengende ojief (sierlijst, half hol en half bol), de mystieke Moorse boog. 
Het uiterlijk voorkomen van ieder gebouw moet mij zeggen wie het bewoont, wat die 
bewoner is, wat hij doet, waarin hij behagen vindt; een klooster gebouwd als een 
schouwburg, een burgerhuis als een vesting, en een kerk als een kazerne, zouden 
onzinnige wangedrochten zijn. Waarom? Omdat de bouwkunst een fysionomische kunst 
is. Wat zijn het woonhuis, de kazerne en het paleis, de burcht en de tempel, wat zijn ze 
anders dan de stenen schalen, de schelpen van de bewoner, het omhulsel van een idee, 
dat zelfs als ruïne ons nog altijd intellectueel toespreekt, en van lang geleden gestorven 
bewoners, van spoorloos verdwenen mensen en goden verhaalt! Daarom zegt 
Schopenhauer dan ook zo treffend: "De geest van een tijd verleent hem ook zijn 
uitwendige fysionomie. De toon wordt hierbij altijd aangegeven door de overheersende 
bouwtrant van ieder tijdperk; daarnaar in de eerste plaats richten zich alle ornamenten, 
vaatwerken, meubelen, huisraad van allerlei aard, en uiteindelijk zelfs de kleding, naast de 
wijze van haar en baard te dragen," (Zur Metaphysik des Schönen, blz. 238)


Over deze bouwkunst en alle andere kunsten bezitten wij tegenwoordig leer- en 
handboeken, die ons nauwkeurig zeggen, hoe de Indiërs en de Perzen en de Grieken het 
gedaan hebben, en hoe zij het hadden moeten doen. Maar het is altijd gewaagd, de kunst 
van een vreemd volk te beoordelen en met een moderne maatstaf te meten. Kunst is, 
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evenals godsdienst, een onmiddellijk product, een uitspreken van het innigste leven, en 
als zodanig een overtuiging, iets vasts, en iets zekers. Evenals wij niet weten, en nooit 
weten zullen, hoe God en de wereld zich in de hoofden en harten der Egyptenaren of der 
oude Scandinaviërs voordeden, - het zou zich ook nú nog uiterst moeilijk laten bepalen, 
wat het Duitse volk bij het uitspreken van het Onze Vader denkt, of hoe het zich de 
Godheid voorstelt, - evenzo zullen wij ook nooit weten, waarom de kunst dezer volken 
juist die en geen andere was. Waarom de Egyptenaar aan zijn hiëroglyfen, obelisken, 
afgoden met dierenkoppen, kortom aan zijn grootse symboliek der eeuwigheid, 
onveranderlijk vasthield, wist alleen hij, en gezegd heeft hij het niet. Dat het niet, zoals 
menig estheticus beweert, een gevolg was van machteloosheid om een andere kunst, of 
volgens onze begrippen om hogere typen der Godheid voor zich uit te denken, blijkt 
zonneklaar daaruit, dat de Egyptenaar aan de Perzen, de Assyriërs en de Grieken, 
waarmee hij veelvuldig in aanraking kwam, een overvloed van andere, volgens onze 
mening hogere, vormen had kunnen ontlenen. Maar dat wilde hij niet; en hij zou, evenals 
om elke andere, zo ook om onze moderne kunst minachtend geglimlacht hebben. Het 
eiland Philae, in de blauwe golven van de Nijl, door de Arabieren "Vreugde des Levens" 
genoemd, als een groene smaragd in het gouden zand der woestijn gevat, de oevers door 
welriekende memosen beschaduwd, omhoog de prachtige tempels van rooskleurig 
graniet, met hun lotuszuilen, door palmen omringd, levert een onovertroffen harmonie der 
bouwkunst en der natuur op. Hier ware de Sint Pieterskerk of de Keulse Dom volstrekt 
misplaatst geweest! Elke kunst is schoon op haar plaats en haren tijd. Toch mogen wij 
ons ook niet door de traditie en conventie in de kunst tot gedachteloze bewondering van 
alle mogelijke zoetsappige Madonna's of van zo menige Dom of ander architectonisch 
gewrocht laten overreden, waaraan niets merkwaardigs is, behalve dat het twee- à 
drieduizend kubieke meter metselwerk bevat; een mislukte poging van de bouwer om 
door middel van steen en kalk iets te zeggen, dat hem zelf niet duidelijk was.


Treurig is het, dat er uit onze moderne wereld- en Godsbeschouwing, uit onze godsdienst 
en onze theologie, geen tempel meer ontstaat. Nog slechts gruis en puinhopen, 
verbrijzelde zuilen, gebroken altaren! Ook in de bouwkunst, evenals in al het ware en 
grote en schone, zijn al de middelen eenvoudig: klei, de eerste de beste natuursteen, en 
boomstammen, volgens de zo eenvoudige grondlijnen gerangschikt, die wij van tevoren 
hebben leren kennen! Ook hier zijn de verticale en de horizontale lijn het gewichtigst; 
voorts de gebogen lijnen of de hoeken, en uiteindelijk de kromme lijnen. Wijd en zijd 
strekken zich in vlakke horizontale lijnen de bezit aanduidende paleizen van Versailles uit, 
de brede, praktische kazernes en de aan de aarde zich vastklemmende, in de aarde zich 
inwoelende vestinglijnen; zij zijn het reëele, de basis, de grondslag. Hoog in de lucht 
verheft zich steil, loodrecht, verticaal, het trotse kasteel; en de Gothische toren streeft ten 
hemel als een gebed, de ontzagwekkende burcht, met tinnen als rotsklippen, ziet over 
alles heen en sluit zich van alles af; de sterke, trotse, wijd in ’t rond ziende toren gluurt uit 
smalle, diepliggende schietgaten als uit toegeknepen ogen met ijzeren wimpers in het dal 
neer, en houdt de banier in hoogte; dat is de ridder zelf. Maar diep in de aarde, in de 
duisternis, schuilt de kerker, een "de profundis clamo" ("Uit de diepten roep ik"; Psalm 
130). En zo spreekt de kazerne, met haar driehonderd éénsoortige vensters en haar grote, 
doodse binnenplaats, van de eenvormigheid en van de veelheid; de ingang onder de 
reusachtige glas- en ijzergewelven onzer stationsgebouwen ziet er uit als de muil van een 
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onophoudelijk lange treinen verslindend en weer uitspuwend monster. Uit het eenvoudige 
vierkante venster ziet de eenvoudige burger naar buiten; ver weg over de van de ene pijler 
tot de andere zich vast en zeker uitstrekkende rondboog, voert de Romein zijn water aan, 
en bouwt hij met dezelfde vorm zijn amfitheaters en zijn bruggen. De ideale Germaan 
alleen kent het, als biddend samengevouwen handen, omhoog strevende ojief, en de 
poëtische Arabier de sprookjesachtige Moorse boog, waaromheen het geheimzinnige 
schrift zich als arabesken kronkelt.


De twee thema's en grondgedachten van de bouwkunst kunnen, zowel op aarde als 
eenmaal in de hemel, slechts het huis des mensen en het huis Gods zijn, de woning dezer 
twee grote Ik-heden. Het woonhuis is het eeuwige type van alle architectuur. Evenals 
God, hoewel alomtegenwoordig, zich op aarde een plaats en een woning uitkiest, 
waarvan hij zegt: Gij zult mij een heiligdom maken, opdat ik onder u wone" (Exodus 25 : 
8) - een afschaduwing en zichtbare voorstelling van de waarheid, dat hijzelf in de hemel 
een tempel heeft - zo en daarom heeft de mens een woonplaats, een woning, tevens een 
diepgaand zinnebeeld van het feit, dat ieder schepsel, krachtens het goddelijke en 
natuurrecht, zijn plaats en woonstede in Gods oneindig heelal heeft, die hem toebehoort, 
en die hij in de hemel der hemelen bezitten mag, om daarop en daarin eeuwig gevestigd 
te zijn. Satan echter en zijn engelen hebben "hun eigen woonstede verlaten" (Judas : 6) 
en zwerven rusteloos op aarde her- en derwaarts, (Job 1 : 8) totdat de vurige poel hun tot 
eeuwige woning wordt aangewezen. En de gevallen geesten trachten mensenlichamen te 
vinden, of althans zwijnen, om in dat stoffelijk hulsel hun naakte zielen een weinig tegen 
de toorn Gods te beschutten. En nauwelijks huizen zij daarin, of zij moeten met 
onwillekeurige woede ook deze hun bedekking en huisvesting verwoesten en vernietigen, 
want de hel is tegenstrijdigheid en zelfmoord; en alle recht op een woning is hun ontzegd 
geworden. Omdat de mens eenmaal uit het Paradijs verbannen werd, moest de Zoon des 
mensen ook deze vloek dragen, hier op aarde geen woning te hebben, en geen plaats 
waar hij het hoofd kon neerleggen. Eenmaal zullen het huis des mensen en het huis Gods 
in het hemelse Jeruzalem, in deze tabernakel Gods, waarin hij bij ons, bij de mensen, 
wonen zal, (Openbaring 21 : 3) tot één en dezelfde worden.


Van de woning gaat de bouwkunst uit. Een dak boven zijn hoofd is het eerste, wat de 
mens verlangt. Doch reeds in het eenvoudigste liggen de kiemen van het grote. Het 
stenen, oorspronkelijk uit twee pilaren en daarop gelegde dekplaat bestaande schutsdak, 
zoals het zich in het Sanskrit-schrift afspiegelt, bevat reeds heel de kwadraatvormige 
architectuur van het Parthenon; de conische hut daarentegen, de wigwam, van jonge, 
buigzame, samengebogen en bijeengebonden stammen, is reeds het Gothisch ojief. 
Schoon is de wijze, waarop bij eerstgenoemde de stenen pijlers, zowel om redenen van 
praktische aard als uit schoonheidszin, de vorm van ronde, naar boven zich verjongende 
zuilen aannemen. Om de lelijke sporen van de regen te bedekken, werden zij 
gecanneleerd (groeven in zuilen); opdat zij niet in de grond zakken, wordt er een vierkant 
voetstuk onder geschoven, en opdat zij van boven niet afbrokkelen, een kapiteel er op 
gezet. Maar aangezien stenen dekplaten slechts in matige grootte te bekomen zijn, blijven 
de zuilen dicht opeengedrongen, om de eveneens uit platen gevormde gevel te dragen. 
Daarna wordt het voltooide gebouw langzamerhand opgesierd; de bloemkrans rondom 
het kapiteel, de schedels der geofferde paarden, met blader- of wollen guirlandes 
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verbonden, worden blijvend in de steen gehouwen, en zo ontstaat uit een stilering en 
bezieling van het gegevene en doelmatige de prachtige Griekse tempel. Evenzo zien wij in 
de Gothiek het natuurlijk gegevene zich langs andere weg tot de hoogste bouwkunst 
ontwikkelen. In plaats van één buigzaam stammetje, worden er drie, vijf en meer vast 
bijeengebonden; van boven enigen naar rechts, anderen naar links gebogen, en zo 
ontstaan aan het Gothische kerkgebouw het schip en de zuilengangen. Ook hier worden 
de verbindende koorden eerst met verschillende soorten van gebladerte bedekt, en dit 
later in steen gebeiteld, waarbij de meer tot het gemoed sprekende Gothiek 
oorspronkelijk van hout bouwde, en haar planten en dieren niet gestileerd, maar 
naturalistisch opvatte.


Intussen ontwikkelt zich ook de woning; er komt onderscheid in de begrippen "haard", 
"wonen" en "slapen"; deur en venster, dak en schoorsteen, treden duidelijk op de 
voorgrond. De bouw splitst zich in onderdelen en geledingen, want het huis is een 
blijvend gevestigd organisme. Of juister gezegd: het is een beeld van de daarin wonende 
mens en moet reeds, evenals de aarde, de grote grondgedachten van dit organisme 
weergeven. Armen en benen heeft het niet nodig; maar wél moet het een gelaat hebben, 
een tendens; het moet ergens heen zien, evenals het ook een voorhoofd of front, een 
hoed of een dak, een voorkant en een rug en twee zijden moet hebben. Duidelijk komt de 
hal, de grote woonkamer, van waar de gezellige warmte zich naar alle kanten verbreidt, 
overeen met het hart; de longen zijn de luchtige uitbouwen, galerijen en veranda's; door 
de vensters, als door zijn ogen, ziet het huis naar buiten. Het hoofd wordt menigmaal 
vertegenwoordigd door de werkkamer, en de maag door de keuken. En hun eigen 
karakter hebben al deze delen; de ruimhartige, door een grote deur de bezoekers 
ontvangende, gastvrije hal, het fluisterende, pruilende of liefkozende boudoir, de 
nieuwsgierige, naar buiten glurende erker, de ernstige, plechtig stille bibliotheek, waar de 
geesten van grote doden huizen; de vensters, nu eens smal achter ijzeren tralies, 
wantrouwend rond loerend, dan weer met een zonnige glimlach u aanziende; en als een 
slappe hoed, een mantel, een schild, ziet het beschuttende, over het geheel zijn vleugelen 
spreidende dak er uit.


Hoe meer het huis dit ideaal, de menselijke lichaamsbouw, doelmatig en met de 
eigenaardige individualiteit van de bewoner in overeenstemming, nadert, des te schoner; 
want schoon is altijd het doelmatige, omdat het altijd waar is. En hoogst aantrekkelijk 
wordt deze doelmatige bouw ook daardoor, dat hij zich zowel naar zijn aan de plaatselijke 
natuur ontleende materialen, als in zijn aanleg naar het terrein schikt en pasklaar maakt. 
Ook met het eerbiedwaardige gebruik, deze gekristalliseerde symboliek, rekening 
houdend, geeft hij ons in een diepzinnig beeld te zien, hoe zijn ziel, de daarin wonende 
mens, ook uit natuur en traditie, uit zijn volk is voortgesproten.


Door zulk een taal en symboliek verkwikken ons het gemoedelijke Schwarzwalder huis en 
de uit tal van vensters helder rondziende Berner boerenhoeve op de beschuttende 
heuvelglooiing, die daar zo breed en welgedaan onder hun wijde, warme, aan de 
windkant laag neerhangend strodak staan, met de grote, sappige, zorgvuldig 
opgebouwde mesthoop, door weelderige vruchtbomen omringd; een tafereel, 
overvloeiende van melk en vruchtbaarheid, in prachtige harmonie met de 
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breedgeschouderde eigenaar, met de stoere boerin, die er fier en kloek voor staan. Een 
sterksprekend contrast met de huurvilla's in de drukbezochte badplaats, die, als 
behaagzieke meisjes op een kermis, vrijpostig op een voorsprong geplaatst, reeds van 
verre uit allerlei grote en kleine ogen naar de vier of acht windstreken uitzien, of er ook 
iemand aan komt; bedekt, in plaats van met een bruikbare, eerlijke hoed, met prullen van 
scheef opgezette dakjes, en versierd, in plaats van met strikken en linten, met erkertjes 
en torentjes, waarheen niemand kan of mag opklimmen.


Hoe fraai drukt zich in het huis, en vooral in het altijd individuele landhuis, het karakter 
der verschillende volken uit! Kubusvormig, hard, in de zon gloeiend, staat op de wijde 
vlakte, als een kleine vesting met slechts smalle kijkgaten, verblindend wit, het stenen 
huis van de hardvochtige, wreedaardige, wantrouwende Arabier, en evenzo dat van de 
zoveel op hem lijkende Spanjaard.


Anders de Engelse cottage, shooting-box, lodge, mansion, castle, in solide Normandisch-
Gothische stijl, hoogst comfortabel, meestal enigszins kerkelijk en tevens kasteelachtig: 
zij tonen u de sterke, in zichzelf gekeerden, geld bezittende, klerikaal adellijk gezinde 
Engelsman, waarbij de "turrets" (torentjes) aan een idealisme herinneren, dat moeite heeft 
om zich van de praktische bodem omhoog te heffen.


Klaar en fris en vrolijk ziet het daarentegen in het dal neer, het chalet van de Tyroler en de 
Zwitser. De storm woedt, en de lawine stort neer; maar hij jodelt vrolijk, en juicht: "Wij 
herders wonen op de bergen!"


Deemoediger wordt de lage Russische isba van de arme moesjiek opgebouwd, met kleine 
deur en een venster ter grootte van een zakdoek, op de wijde, dikwijls acht maanden 
onder de sneeuw begraven Russische vlakte. Een tafel met de onvermijdelijke samowar 
(waterkoker), waaruit voortdurend een stroom van kokend hete thee vloeit, een bank en 
een oven, waarop de gehele familie slaapt; ziedaar des moesjieks have en goed. "De 
hemel is hoog en de tsaar is ver!" zegt hij met kalme berusting.


Hoe geheel anders de Italiaanse villa! Als een jonge vrouw in morgengewaad en met een 
tuinhoed op, vrolijk en blij, zonder groot toilet gemaakt te hebben, staat zij daar in de 
ongekunsteld schone, slechts door enkele standbeelden verlevendigde, maar overigens 
weelderig begroeide tuin: een beeld van de ongedwongen villegiatura en van de 
geliefkoosde conversazione.


Praktischer is het Franse landhuis: doelmatig, bescheiden, burgerlijk, netjes en 
onopgesmukt, maar solide, temidden van de goed onderhouden, rechtlijnigen, steeds 
enigermate op het nuttig effect berekende tuin, où le bourgeois retiré plante ses choux 
(waar de stillevende burger zijn kool plant).


De tegen steile klippen en rotsen van harde, zwartachtige vuursteen gebouwde vissershut 
des Normandiërs kijkt van onder haar tot op de grond hangend dak, uit haar kleine, 
slechts uit één enkele ruit bestaand, wegens de altoosdurende westerstorm ingemetseld 
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venstertje juist evenzo rond, als haar door weer en wind gebruinde bewoner van onder 
zijn zuidwester uit zijn scherpe, toegeknepen ogen kijkt.


De zich hoe langer hoe zelfstandiger in de keus van haar architectuur en stijlsoort 
gedragende, en steeds kosmopolitischer wordende villa is een moderne gedachte. In de 
poeder- en pruikentijd hadden Engeland en Frankrijk, Duitsland en Italië, wel hun 
landhuizen, maar allen volgens een éénvormig type, waarvan zelden werd af geweken. 
Tegenwoordig hebben wij ware monsterkaarten van villa's geïmporteerd en geïmiteerd: de 
zonderlinge en de vervelende, de hoogmoedige en de preutse, de kokette en de 
bescheiden, de landelijke en de salon- en de gezelschapsvilla; en het is een aardige 
psychologische studie, uit hun ingangen en portieken, hekken en deuren, standbeelden 
en rotspartijen, fonteinen, tuinspiegels en porseleinen reeën en hazen; het karakter, de 
inborst en het verstand van de eigenaar af te leiden, waarbij evenwel het "gissen doet 
missen" niet uitgesloten is. Menig uiterst vreedzaam burger heeft een merkwaardige 
voorliefde voor dreigende tinnen; en menig miljonair laat een smaakvolle villa voor zich 
bouwen, die al haar schoonheid aan de kunstzin van zijn architect heeft te danken.


Heel deze architectuur spreekt, predikt, schreit, spot, glimlacht, koketteert, schertst en 
dreigt. Want bouwkunde en spraak zijn op het innigst verwant, vandaar dat alle talen van 
"zinbouw" en van "stijl" spreken.


In hoeveel opzichten lijkt het schrijven op het bouwen! Uit de steengroeven van het 
algemene denken moet de schrijver het enkele idee met moeite uithouwen, zodat zij daar, 
in haar eigen vorm en gestalte, voor hem komt te liggen, - moet hij haar met veel overleg 
en bedachtzaamheid, dikwijls met een innerlijke twijfel, of de steen wel houdbaar en 
duurzaam is, naar het bouwterrein slepen, - moet hij haar daarna volgens zijn eigen stijl 
opbouwen en in het bouwplan invoegen, en haar daartoe door de kalk en het cement der 
deductie, van de logische gedachtengang, met anderen verbinden. Le style c’est 
l'homme, de stijl is de mens, zegt Buffon. En de bouwkunst der volkeren, dat is hun 
spraak, in steen gehouwen: een granieten stijl.


Iets groots was het in de ouden, dat zij de bouwkunst, evenals hun kunst in 't algemeen, 
aan de Godheid wijdden. Tempels voor alles heeft het mensdom eeuwenlang gebouwd, 
en ze met alle mogelijke ijver versierd; daarnaast paleizen voor de plaatsbekleder der 
godheid en der wet; voor de koning; en eindelijk sterke rotsvestingen tegen de vijand. 
Menigmaal werden deze drie tot één verenigd, bijvoorbeeld in de trotse bouwgewrochten 
van Chorsabad, die op wijde, kunstmatig aangelegde terrassen hoog boven alle 
overstromingen verheven, uit de verte als een rotsenberg, boven de onafzienbare, 
welbebouwde, voortreffelijk gekanaliseerde vlakten van Mesopotamië uit staken. En zelfs 
in Rome is nu nog het particuliere huis bijzaak, en gaat het - evenals het individu in de 
Staat - in het begrip der stad (civitas) op. Ook in de middeleeuwen zijn de paleizen van 
Genua en Florence en de patriciërshuizen van Neurenberg organische delen der echte, 
door sterke muren omringde, nagenoeg vierkante met symmetrisch geplaatste poorten 
voorziene stad; met een hart: de dom en de kathedraal; met een hoofd: het huis van de 
Stedelijke Raad. Symbolisch voor onze tijd en zijn sociologie is de onsamenhangende, 
vorm- en planloze, door geen muren meer bijeengehouden stad, in de nog karakterlozer, 
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pas in de toestand van kristallisatie verkerende voorsteden uitlopend, waar, evenals in het 
moeras het water en het vasteland, ook land en stad nog met elkander worstelen.


In de tempel, in dit zichtbare symbool der aanbidding van een nooit geziene, steeds 
vermoede God, komen de gronddenkbeelden der architectuur tot hun volle recht. Hoe 
majestueus ernstig de kolossale tempelhallen te Kornak, waar reusachtige granieten 
zuilen met lotoskapitelen, bedekt met scherp gehouwen hiëroglyfen, de uitgestrekte 
zoldering dragen; een waardig beeld der aanbidding van dit zo symbolisch sub specie 
aeternitatis (in het licht der eeuwigheid) levende volk. Daarna kwamen de vrolijke Grieken, 
de krachtige Romeinen en de idealistische Germanen, en drukten op hun tempels de 
stempel van hun intellectuele leven. Want de uit Noord-Frankrijk afkomstige Gothiek werd 
daar geschapen door Germaanse stammen.


Zo zijn de klassieke tempel en de Gothische kerk, met de organisch daarmee verbonden 
godsdienst, uitdrukkingen van de beide grondrichtingen des levens: de klassieke en de 
romantische, van het levenslustige heidendom en het kruisdragende Christendom. In 
overeenstemming met bovenvermelde symboliek der grondlijnen, bewegen zich de 
tempels der heidenen in de horizontale lijnen, maar die der kerk van Christus in de 
verticale lijn; het verlangen der gemeente heeft de kerktoren en de kathedraal doen 
verrijzen.


Het Het type zowel van het huis als van de tempel is het door de driehoek overdekte 
vierkant, want ook het huis moet een tempel zijn. En bij de Gothische kerk zinkt de kubus 
hoe langer hoe meer in de grond: hij geeft het aardse op, en spitst zich tot een 
smachtend verlangende, steeds slanker en hoger ten hemel gerichte driehoek.


Het marmeren Parthenon staat helder verlicht en wijd en zijd zichtbaar op een berg; ruime 
zuilenhallen en prachtvol versierde poorten lokken tot binnentreden uit; in ’t wit geklede, 
met bloemen bekranste meisjes en jongelingen klimmen, zingend en schone gaven 
brengend, de trappen op naar de tempel, waarin jubelkoren weerklinken; de wanden 
fonkelen van goud en juwelen; en op de halfdonkere achtergrond verheft zich majestueus 
de Olympische Jupiter, of de Minerva van Athene: een wonder van kunst, wel bedoeld als 
beeld der godheid, maar in de grond der zaak toch slechts een verheerlijking van de 
eigen mensengestalte. En daarboven strekt zich een vlakke, veelkleurig beschilderde 
zoldering uit: een blauwe hemel van lapis-lazuli, met gouden sterren. Maar wat hier ten 
ene male ontbreekt, is de hemelwaarts strevende toren; want de blikken dezer volken 
bleven zich aan de met sterke hand door hen gegrepen aarde hechten, en zelfs hun 
afgoden woonden op een aardse berg: op de Olympus.


Gans anders de Gothische kathedraal! Uit donkere straten, boven het nauwe marktplein, 
omwoeld door het geraas van het alledaagse, moeilijke leven, vol zweet en zorgen, - en 
ook dikwijls in het dal, - verheft zij zich wel machtig, maar voor de voorbijgangers, en 
zelfs voor hen die dagelijks in haar nabijheid verkeren, is zij een ernstig, streng, ja somber 
gebouw: de stofgrauwe steen, de ingang smal en laag, en gelijkvloers. Haar ogen, haar 
vensters, zijn door droeve beelden van leed gesluierd, met loden staven bijeengehouden. 
Van hun laag, bekrompen standpunt onderaan en rondom de kerk kunnen de 
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buitenstaanden, de grondvorm niet onderscheiden, zien zij slechts een onduidelijk, 
schijnbaar onpraktische mengelmoes van spitsbogen en steunpilaren; de heerlijke toren, 
de kroning van het geheel, blijft - zo verkort gezien - nagenoeg verborgen voor hen. 
Treedt men door de enge poort binnen, dan is het daarbinnen ook anders dan in de 
tempel der vrolijke menigte. Eenzaamheid heerst er onder de hoge, ernstige gewelven; 
ternauwernood hoort men nog het levensgewoel daarbuiten ruisen, en is het alsof men in 
een andere wereld komt: een wereld vol vrede en innerlijk leven. Wel is de grond er met 
graven bezaaid; wel zijn de wanden er koud en zwijgend; wel verheft er zich, inplaats van 
een bloeiende Apollo, in het midden een lijdende Kruisgestalte, ja is heel de kathedraal 
slechts een groot kruis, maar wonderbare lichtstralen, zoals er in de buitenwereld geen 
zijn, dringen zachtjes door de van buiten onbegrijpelijke, van binnen zo schone, 
veelkleurige ogen tot in het hart: in het koor, en daar onthullen zij zich als goddelijke 
gedachten vol liefde en verheerlijking, daar waar alles zich reeds tot eenheid, tot 
innigheid, verbindt. De trotse zuilen dragen hier niet alleen, ieder voor zich, hun last: 
verenigd en verbonden streven zij samen hoe langer hoe verder naar boven. Tussen de 
rijen der omhooggehouden, ineengestrengelde handen van de nog strijdende gemeente 
door, komt men in het schonere koor, waar zij, ter eenparige aanbidding verbonden, de 
juichende hemelse en zegevierende Kerk voorstellen. Zelden weergalmt er in deze 
plechtige hallen jubelgezang; maar als een balsem voor gewonde harten klinken er, de 
zielen mee opvoerend, smekende stemmen: "Kyrie eleison" - Christus, geef ons uwen 
vrede! - en menigmaal ook en juichend Halleluja! - En hoe hoog de zuilen zich ook 
verheffen, toch worden zij niet afgesneden door een vlakke zoldering, en de geest 
vermoedt en weet, dat aan gene zijde der gewelven, die zijn aanschouwen begrenzen, 
boven deze hoogte, zich nog het schoonste tot in hemel verheft: de machtige, vrije, 
slanke, op al de daken der lage, met zorgen vervulde huizen neerziende, boven alle 
aanrakingen en aanvallen der grote menigte verheven toren! Wel hebben alle pijlers en 
pilaren moeten meehelpen, wel was de kruisvorm nodig om hem op te richten, doch hier 
bemerkt men niets meer van stutten of kruis: als één enkel geheel verheft hij zich, hoe 
langer hoe inniger in zichzelf besloten, door heerlijke kransen omgeven, in de lucht en het 
licht boven de nevel der donkere straten al hoger en hoger naar boven, totdat hij zich 
oplost in de juichende kruisbloem, in de eeuwige zon der gezaligden!


* * *

Laat ons nu overgaan tot de plastische kunsten, tot de schilderkunst, - want de schilder 
spreekt van plastische voorstelling, - en tot de beeldhouwkunst. Op dit onmetelijke 
gebied der kunstsymboliek ook maar het grootste afzonderlijk te bespreken, zou hier 
natuurlijk totaal onmogelijk zijn. Stellen wij ons dus tevreden met de bepaling van enige 
begrippen.


Wat is eigenlijk kunst? In de grond der zaak beschouwd: al het doen en het streven der 
mensen, gelijk al het natuurlijke en bovennatuurlijke doen goddelijk is. De natuur is de 
schepping Gods; de kunst is de schepping des mensen. Dat de kunst symboliek is, 
behoeft niet bewezen te worden; dit ligt reeds opgesloten én in het woord "beeld", én in 
de uitdrukking "beeldende" kunst. Ieder standbeeld is een symbool van een wezen in een 
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of ander opzicht; niet het individu zelf wil het standbeeld zijn: het heeft vlees noch bloed, 
zoals er dan ook nooit marmeren vrouwen of bronzen mannen geweest zijn.


Maar in de allereerste plaats is de kunst de symboliek van de kunstenaar. De Heer onze 
God, die ons toeroept: "Ik ben, die ik ben!" is de grootste kunstenaar. Het zou voor hem 
gemakkelijk zijn geweest, de beginselen van ieder boomblad, van iedere zandkorrel, 
daarin zó duidelijk en zó plastisch te openbaren, dat zij miniatuurportretten der Godheid 
zouden geworden zijn. Maar deze open en volkomen openbaring zou hier op aarde ons, 
zwakke, reeds zo onzelfstandige en onzekere mensen zó overweldigd, zó verbijsterd 
hebben, dat wij nooit of nimmer tot de openbaring van onze eigen individualiteit zouden 
gekomen zijn, waarvoor dan ook geen plaats meer in zulk een schepping te vinden ware 
geweest. Uit dien hoofde heeft God ons de natuur als een harmonische, rijke, maar 
geestelijk meer toon in toon gehouden achtergrond geschonken, waarop wij ons eigen 
portret konden aanbrengen.


De eerste kunstdaad der ziel, zodra zij van de hemel op de aarde valt, is het voortbrengen 
- met medewerking der moeder - van een symbool en een plastisch beeld van haar 
individualiteit: van een lichaam, en wel van zulk een lichaam, dat zich onderscheidt van al 
de anderen, die er reeds sedert de aanvang der wereld geweest zijn.


Evenzo is haar eerste poging op het gebied der toonkunst de vorming van een stem: van 
haar eigenaardige en individuele wijze van schreien, wenen, lachen, en later van spreken. 
Wonderbaar, dat 1500 miljoen mensen op 1500 miljoen verschillende wijzen de a, e, i, o, 
u, oe en eu uitspreken! 


Is het kind nu met zijn eerste, belangrijke, volstrekt niet gemakkelijke kunstdaden gereed, 
– en welke moeder weet niet, welk een genoegen haar kindje in dit zijn eerste 
kunstproduct heeft: in zijn lichaampje, in de handjes, en nog meer in de voetjes, die het, 
omdat zij verder verwijderd zijn, reeds objectiever beschouwt, - dan gevoelt hij al spoedig 
de bewuste behoefte om zich met kunst bezig te houden.


De opstelling van twee stukken boomschors of van twee stenen platen tegen elkander, 
om daaronder een schuilplaats tegen de storm te zoeken, en het natrekken met een stuk 
houtskool van het schaduwprofiel eens mensen op de muur; dat zijn de eerste beginselen 
der kunst. De tuin in vergelijking van het woud, het huis in vergelijking met het aardhol, 
het wapen in vergelijking met de steen of de boomtak, dat is reeds kunst!


Uit de smaak, deze merkwaardige, zo absoluut individuele eigenschap der ziel, ontstaat 
de kunst; en de eigenlijke kunst onderscheidt zich van al het overige, een praktisch doel 
beogend doen des mensen daardoor, dat zij geen ander doel heeft dan de smaak te 
bevredigen. Daaruit laten zich haar veelzijdigheid, haar veranderlijkheid en haar grilligheid 
verklaren; daarom versierde de ene paalbewoner zijn pot anders dan de andere. De kunst 
van een volk, of van een tijd, is de uitdrukking van hetgeen zij lief hadden, van hetgeen 
waarin zij zich verheugden, van wat voor hen het schone was. Zij verleent ons een blik in 
de ziel van dat volk en van die tijd, en is daarom zo belangwekkend.
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Kunst bestaat dus daarin, dat de mens tracht algemene, onontwikkelde natuur-ideeën 
daardoor te verhogen, te plasticeren, dat hij ze vermenselijkt en tot een beeld "naar zijn 
gelijkenis" individualiseert, waarbij hij, om uit een stuk natuur dit beeld te verkrijgen, het 
hoofdidee afzondert, de episoden op zichzelf plaatst, en dit idee versterkt door een 
daarbij behorende omgeving, bijvoorbeeld de indruk der op de grond liggende lijken door 
de lange lijn der woestijn. Zo wil de mens, de wilde, of de beschaafde, of het genie, met 
die kunst een stukje van het Al in zijn intellectuele beeld vormen, om daarmee zijn 
medemensen toe te roepen: "Ziet, zó versta ik de wereld, zó vat ik haar op, zó zou ik haar 
gemaakt hebben!" Albrecht Dürer schrijft: "De bijeengebrachte verborgen schat des 
harten wordt openbaar door het werk." En op kunstgebied interesseert ons dan ook dit: 
hoe vat die en die de vorm en de kleur en de klank en het woord op? Wat voert hij 
daarmee uit? Wat kan en wat wil hij ons daarmee zeggen? Daaruit willen wij afleiden, welk 
geesteskind hij is, in welk der twee grote beginselen hij ademt, leeft en zich beweegt; wat 
de wortels zijner kracht, de bronnen zijns levens zijn. "Voor een sanguinisch  
(optimistisch, vrolijk) temperament", zegt Champfleury (Le Réalisme, blz. 92) "heeft een 
een eik een andere kleur en andere vormen dan voor een cholerisch (driftig) 
temperament." Deze openbaring van het beste en het slechtste, het hoogste en het 
laagste, van het weten en het kunnen in een medemens, dát is het, wat ons aan en in de 
kunst boeit! Want wij allen zouden óók wel - ach, hoe graag! - door middel van vorm of 
kleur of klank anderen willen toeroepen: dit denk en dit lijd ik; dit hoop ik; dit vrees ik; 
daarover juich ik! En zijn wij, bij gebreke aan geestesvrijheid en scheppende, plastische 
kracht, niet in staat om het te zeggen, dan willen wij toch ten minste door meegenieten 
van het door anderen geschapene, en ook door daarover een oordeel te vellen, te kennen 
geven, dat ook wij een opvatting van het schone, een aandrift tot de kunst, in ons 
binnenste omdragen. Niet de reproductie der natuur wil ik in de kunst zien, het 
oorspronkelijke is altijd schoner. Geen slanke berken op een herfstmorgen, met een 
grazende hinde, wil ik op het doek bewonderen, maar uw ziel, o kunstenaar, die 
interesseert mij! Verhaal mij met olieverf of tempera of aquarel of pastel - dat is mij 
hetzelfde! - wat gij bij die herfstmorgen gedacht, gevoeld, ondervonden hebt. Is het iets 
schoons, iets groots, iets waars, dan zijt gij een kunstenaar, en dan dank ik u voor dit 
meedelen van uw ziel. Zijt gij echter niet in staat, uw in de natuur aanschouwde schilderij 
plastisch weer te geven - wat steeds een onduidelijk aanschouwen doet veronderstellen - 
of verbeeldt gij u soms, dat kunst slechts een vlijtige reproductie der natuur is, dan laat 
uw schilderij mij koud: uw toren verheft zich niet omhoog, uw boom groeit niet, uw zee 
bruist niet, uw water is niet nat, uw rots schrikt niet af, uw portret spreekt niet!


Ware kunst is in de allereerste plaats, evenals alle waarheid, gezond. Het is tegenwoordig 
hoogst noodzakelijk, daarop de nadruk te leggen. Wie zich verbeeldt, dat de muziek 
dienst moet doen om de gewaarwordingen van een influenzalijder weer te geven, al 
geschiedt het ook symptomatisch juist en met nóg zo kolossale vingervlugheid, - wie de 
klerenwereld misbruikt om ons door middel van paarse weiden en een gele hemel in een 
hoogst onaangename stemming" te brengen, - wie met lichtschilderwerk of tempera ons 
ziekenkamers, hospitaaltaferelen en chirurgische operaties, al doet hij het ook nóg zo 
knap, te zien geeft, - die bezondigt zich aan de kunst en aan de mensheid.
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Een, al is het ook nóg zo goed geslaagde en voortreffelijke, voorstelling van het vuile en 
smerige, kan nooit reinigend, op de ziel werken, zulk een voorstelling van het ziekelijke 
kan nooit of nimmer een gezond makende invloed oefenen. Want evenals reine, ware 
schoonheid de ziel verfrist, verheft en opwekt, zo stijgen er niet alleen uit het onzedelijke, 
maar ook reeds uit het onharmonische, onschone en smakeloze morele bacillen op, die 
de lucht verpesten. Al zulke dingen te mijden en te ontwijken, behoort tot de geestelijke 
hygiéne, waarzonder de lichamelijke waardeloos is, zowel bij het individu als bij de 
volken. Dat wisten de Grieken; en daarom zouden zij minstens een vonnis van 
levenslange verbanning hebben uitgesproken over de vervaardiger der groep: "Gorilla, 
een meisje ontvoerend", die in Parijs de tweede prijs baalde; en evenzo over de schilder 
van het "Medusa-hoofd", het loodkleurige, ver de tong uitstekende hoofd van een 
gehangene voorstellend, welk stuk in Duitsland eveneens een tweede medaille kreeg; 
maar ook over de maker van het in België door het Ministerie bekroonde, naar zielenvuil 
zoekende werk "La nouvelle Carthage".


"L' art pour l'art" roept zekere moderne kunstinrichting. Met andere woorden: de inhoud 
is er ter wille van de vorm, de poëzie is er om de woorden, en het hoofd om de hoed. Of 
ronduit gezegd: "Wat men schildert, doet er niet toe; hoe men het schildert, dát is de 
zaak!" En in logisch verband daarmee roepen anderen uit: "De kunst kent geen ethiek!" 
Hoe! het hoogste in de mens, datgene waarin hij heel zijn ziel, al zijn verlangen, zijn 
individualiteit uitstort, zou geen ethische betekenis hebben?! Al wat de mens doet, 
geschiedt toch immers ten goede of ten kwade; en ieder scharenslijper draait toch 
immers zijn wiel óf in Gods liefde, óf in Gods toorn? Waarlijk! zij die zo spreken, reiken 
aan zichzelf en aan hun kunst een brevet van onvermogen uit, zoals geen groter kan 
voorstellen, gelijk dan ook van oudsher de machtigste kunstenaars juist het tegendeel 
geloofd en gepredikt hebben. Zo is waarlijk de muziek, waarvan Croesus zei: "Wilt gij 
slaven hebben, geef hun dan muziek!" niet die, waarmee Tyrtaeus de Lacedaemoniërs ter 
victorie deed ontvlammen. Maar de aanhangers van bovenstaande stelregel logenstraffen 
zichzelf, want hun werken zijn een in hun soort grootse prediking van de holheid en 
nietigheid en platheid van ieder kunstwerk, dat zonder enigerlei ethische bedoeling, enkel 
en alleen door bedrevenheid van hand en loutere techniek, de gewenste indruk meent te 
kunnen maken. Overigens is het bewijs voor de ethiek der kunst ook gelegen in haar innig 
verband met de taal, aangezien zij toch een uitspreken van de volkssmaak is. De taal van 
een volk, met haar geest, haar zinsbouw en haar uitspraak, geeft ons een beeld van ’s 
volks kunst te zien. Zo stelt het schilderen van een Hovernet, Delaroche, Ingres, of 
Meissonnier, het moderne Franse voor. De pessimistische, proletarisch-verarmde kleur en 
tekening van een Israëls of een Jakob Smits stemmen volkomen overeen met de 
droefgeestige werken van een Couperus of een G. Eckhoud, terwijl de Italiaan vrolijk en 
sierlijk schildert, als een blijspel van Goldoni, menigmaal ook als Manzoni of Guerrazzi. 
Villeja en Beulliure schilderen zoals Cervantes schrijft; Walter Crane, Luther, enigermate 
als Milton; Albrecht Dürer à la Luther, Overbeek à la Klopstock, en Defregger zoals P. 
Rosegger vertelt; de koude, moedige schilderijen van de Noor zijn landschappen uit de 
Frithjof-sage.


Dat onze tijd, die het feminisme en de ziekelijke filantropie huldigt, de vorm zou 
minachten, om zich aan de kleur tegoed te doen, was wel te verwachten. De vorm, die 
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een lange, ernstige studie vereist, vóór en aleer hij met zijn schoonheid de kunstenaar 
gelukkig maakt, is een symbool van de wet. De kleur daarentegen een symbool van het 
gevoel. Een treurige afdwaling van een hoe langer hoe meer tegen de kunst indruisende 
wet is het, wanneer beweerd wordt, dat "de kunst der kleur, zonder enig beschrijvend of 
verhalend element, alleen in de kleur haar uitdrukking vindt, en de vorm alleen nodig heeft 
voor zover deze de. drager der kleur is!" Gelijk de vorm de blijvende, karaktervaste logica 
en taal der eeuwigheid is, zo is de kleur slechts een veranderlijke gewaarwording, en 
hangt zij van de wisselende verlichting af, door reflexen van elk nabijzijnd of naderend 
voorwerp gewijzigd en veranderd; maar aangezien zij veel, ja - zoals menige moderne 
schilderij bewijst - álles met zich laat doen, zal de zwakke en de gevoelvolle, die steeds 
een prater is, ook altijd uit de onverbiddelijke, zwijgende vorm naar de steeds handelbare, 
babbelende kleur vluchten. Maar ook dit kwaad wreekt zich! Terwijl de kunstenaar, die de 
vorm heilig acht, tot een edele vrijheid binnen de grenzen dezer wet geraakt, en daarbij 
hoogst zelden tot een tegennatuurlijke kleur vervalt, wordt de kunstenaar die zich aan de 
vorm bezondigt, langzamerhand even zeker een prooi van de buitensporige en onzinnige 
kleur, als zijn collega, de naturalistische romanschrijver.


Rijke, krachtige kleuren zijn symbolen van zielsgezondheid en zielskracht bij de 
kunstenaar, die er gebruik van maakt, en bij hen, wien zij behagen. Tot het geelbruin en 
het geel vervallen steeds de psychopaten en de zenuwzieken. Met goud en 
scharlakenrood beschilderde de Griek zijn verblindend witte marmeren tempels onder de 
donkerblauwe hemel van Griekenland. De kleuren die ons omringen, oefenen hun invloed 
niet alleen op onze stemming en ons gemoed, maar langzamerhand ook op ons karakter 
uit, volgens hun individuele, hierboven aangeduiden aard. Onvrije individualiteit is het, 
wanneer een kunstenaar één bepaalde verftube huldigt; wanneer de een meent, dat alle 
menselijke leed en ellende een asfaltfond moet hebben, een ander uitsluitend met 
ultramarijn en vermiljoen zijn zoetsappige gevoelens weet uit te drukken; en een derde op 
twintig pas afstand zich door een krasse tegenstelling van geel en paars uitspreekt. 
Terwijl de krachtige individualiteit volgens goddelijk bevel "van alle bomen dezes hofs" 
eet, en er gezond bij blijft, staat de zwakke met zijn ziekelijke lusten altijd slechts voor de 
verboden vrucht. Waarheid is altijd symboliek: zij is steeds een voorstelling van een zijde 
der Godheid, - vandaar haar macht. Leugen is nooit symboliek; er is niets achter, - 
vandaar haar zwakheid. En daarom, omdat alleen waarheid ware kunst is, en ware kunst 
gezonde kunst is, - daarom weg met de onware, wetteloze en dus zinneloze 
kunstproducten: rondwandelende centauren, waanzinnige levenssfinxen, watermensen en 
bokpotige Dymphen (sic!), die satyrs kussen!


Nooit geziene engelen en demonen te schilderen, staat de kunstenaar vrij, want er zijn 
engelen en demonen, en zij illustreren eeuwige wetten en beginselen, maar dat wordt niet 
gedaan op de bovenbedoelde willekeurige schilderijen. Weg ook met louter kleureffecten, 
met de geschilderde frase! Weg met de nietszeggende motief-schilderij, waarbij de 
kunstenaar, nadat hij de halve wereld doorreisd heeft, als "motief"" uit Capri of Madeira 
een huisdeur of een tuinmuur meebrengt! En weg met de armelijke, slechts aan de wand 
van grote delicatessen winkels thuishorende stillevens! Daar werpt mij zo'n schilder al het 
verlangen en het dichten van zijn scheppende kunstenaarsziel in de pijnlijk zorgvuldige 
reproductie van een geslepen bierglas, met obligate maand- of zomer-ramenassen! Laat 
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hem dan maar veel liever in een brede gouden lijst een eenzame laarzentrekker voor ons 
schilderen, en in de catalogus zetten: No. 178, "In afwachting!" … van de laarzen en de 
ideeën! Intussen, aangezien de mens voor zijn intellectuele spijze niet lang het zout van 
het bovennatuurlijke kan missen, maakt dit stilleven meer en meer plaats voor een uit 
Engeland geïmporteerd mystiek en spiritistisch schilderwerk met flauwe verlichting, 
onbegrijpelijke lichtstralen en obligate leliestengels. De eerstgenoemden schilderen wat 
het schilderen niet waard is; de anderen willen schilderen wat zich niet schilderen laat; 
óók een misgreep!


Ook de conventionele, bewuste leugen in de kunst geve men prijs! Er zijn nog slechts 
weinig beschaafde mensen meer, die geloven dat van de discipelen van Christus, deze 
vissers aan het meer van Genezareth, zich de een in het geel, de ander in het blauw, de 
derde in het rood drapeerde, en dat zij voortdurend een stralenkrans om het hoofd 
droegen, - natuurlijk zagen zij er evenmin als verlopen anarchisten à la Uhde uit; - of dat 
Schiller door de straten van Weimar en Stuttgart in een Romeinse toga, het hoofd met 
lauweren gekroond, placht rond te wandelen. Hoe meer zulk onkruid uit de tuin der kunst 
wordt uitgeroeid, des te beter zal de kunst groeien en bloeien. Wanneer zullen wij tot de 
grote, monumentale, een groot, sterk volk waardige historische schilderkunst terugkeren? 
De "Wegvoering der Joden" van Bendemann is heel zo'n nieuwerwetse schilderijen 
verzameling waard!


Verwerpen wij dan soms het klassieke? Neen, wij houden het veeleer voor meer waar dan 
het romantische, of, zoals men tegenwoordig zegt, het naturalisme. De classicus zoekt 
maar en geeft dan een voorstelling van het algemeen ware en eeuwige; de romanticus 
van het individuele en vergankelijke. Voor de classicus is alles een symbool, een 
voorstelling van ideeën, van wetten; en om dit anderen duidelijk te maken, zet hij al de 
niet rechtstreeks tot het aanschouwelijk maken dezer ideeën dienende bijzaken ter zijde. 
Hij houdt dus een opruiming onder de, al zijn ze ook nog zo bekoorlijke slingerplanten, 
onder de klimoptwijgen, die de zuil en het standbeeld met hun principes bedekken: en 
heeft hij blad of bloem, paard of leeuwenkop, als ornament nodig, dan is het hem niet om 
een reproductie der natuur te doen, maar om een op de voorgrond brengen van de 
wettelijke trekken, ten koste der andere. Hij "stileert" dus blad en kop, en openbaart de 
schoonheid van het idee met opoffering van de individuele karakteristiek. Zijn leeuwenkop 
is niet een leeuwenkop; het is de leeuwenkop. Natuurlijk kan ook dit stileren overdreven 
worden, en dan maakt het een stijve, geesteloze indruk. Hoe hoger het beeld staat, des te 
meer straalt er de wet uit, en des te minder heeft het behoefte aan stileren. Wie heeft er 
ooit over gedacht, een engelengelaat nog te stileren?


Voor de romanticus, de naturalist daarentegen, is het individu aantrekkelijker dan de wet; 
niet de mens, maar een bepaalde mens wil hij schilderen, en daartoe heeft hij behoefte 
aan, daartoe bedient hij zich zonder aarzelen van - wanneer de figuur het eist - al het aan 
haar klevende stof en vuil, al haar rimpels en groeven. Lichamelijke en geestelijke stilering 
en idealisering is voor hem een leugen. Hij is slechts fotograaf, en hij belooft onpartijdig, 
rechtvaardig en waar te zijn. Maar het onvolkomene, het lelijke en ziekelijke, is steeds een 
graad minder waar. Veeleer is het klassieke waar, omdat het absoluut bewust van en 
beantwoordend aan zijn doel is. Klassiek, omdat ze volkomen doelmatig zijn, zijn de 
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wapens en pagaaien (peddels) der Zuidzee-eilanders, en de kajak van de Eskimo, en zo 
menige pot en schotel van de paalbewoner en de Etruriër, want vele eeuwen had de mens 
nodig om tot het rococo en zijn zinneloze krullen af te dalen. Klassiek, omdat het waar is, 
spreekt ieder oervolk, Job en Homerus, de Edda en de Saga, en meestal de wilde en de 
herder. Klassiek is het kind, de prachtig gebouwde, stoutmoedig zijn speer zwaaiende 
Kaffer, en de met haar waterkruik op de schouder lopende Fellahvrouw; klassiek is het 
naar bosbessen en wilde bloemen riekende volkslied, en ach! klassiek is hier beneden 
ook de klacht, zoals menig volk zijn lied "la complainte" (de klacht) noemt, want de 
levensaria is in de mineurtoon gezet. "Wij dwalen rond op de wijde aarde, hebben geen 
vader, en weten niet waar het lieve vaderland is; en de last des levens en de last der 
schuld krommen hoe langer hoe meer onze hals, totdat wij eindelijk machteloos en 
reddeloos neerstorten! Waarom zouden wij dus vrolijk zijn?"


Onklassiek zijn wij, moderne stedelingen, omdat wij in het conventionele en in de 
onwaarheid leven. Klassiek is het leven op zichzelf. Hoe eenvoudig zijn de wetten des 
levens, hoe gering in aantal de voorwaarden van het bestaan, hoe weinig ook de daartoe 
onmisbaar vereiste voorwerpen: het kleed en de schotel, de ploeg en de mand, het 
zwaard en de harp, de tafel en de legerstede, de haard en het altaar, die eertijds ook voor 
helden en koningen toereikend waren! Ach! dat er eens een Omar kwam en onze 
wereldsteden met hun bibliotheken, met inbegrip van heel onze industrie, onze fabrieken 
en machines, verbrandde! Misschien leefden wij dan weer eenvoudig, en tevreden en 
klassiek!


Daarin verschillen kunst en natuur, dat laatstgenoemde met volstrekte onpartijdigheid het 
kleinste en het grootste als goddelijk doen behandelt, terwijl de kunst een scherp 
onderscheid maakt tussen hoofd- en bijzaak, tussen de grondgedachte en de details; ja, 
deze juiste onderscheiding behoort alsmede tot de kentekenen van de grote kunstenaar. - 
"Les détails", zegt Voltaire hardvochtig en streng, "sont la vermine, qui ronge les grands 
ouvrages!" - De man staat de vrijheid altijd schoon; en er leeft een verlangen in ons, om 
aan een kunstwerk altijd min of meer de adem van deze geest der vrijheid te bespeuren, 
die van het Al slechts neemt wat hem gewichtig, wat hem en groot toeschijnt, wat hem 
behaagt, en met soevereine macht juist datgene ignoreert, waar aan de onvrije eeuwig 
blijft hangen, waarvan hij denkt, dat juist dit vale en eindeloos kleine en geringe het Al en 
de kunst uitmaken!


Overigens is de kunst, evenals al het grote in de wereld, hoogst eenvoudig. Wilt gij een 
goed schilderij maken, vergeet dan uzelf en de wereld en de kunstschool; bezie deze 
natuur lang, met grote, heldere, wijd geopende ogen; drink haar vormen en haar kleuren 
in, al de schoonheid en de kracht, de waarheid, de wijsheid en de zin der dingen; meng 
daarna onder uw kleuren wat lichaams- en veel geesteszweet, en enige druppels van uw 
hartebloed, en schilder er dan op los ... dan wordt uw schilderij goed, en kunt gij het kalm 
aanhoren hoe de kunstcritici over uw opvatting en uw voordracht en uw diepgevoelde 
kleur enzovoorts spreken, en hoe zij er met elkaar over twisten of gij tot de naturalisten of 
de impressionisten of de veristen (waarheidsgetrouwen) of de prerafaëlieten behoort!
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* * *

Een hogere symboliek dan die der schilderkunst is die der beeldhouwkunst, al ware het 
alleen omdat zij niet slechts één oppervlakte, één zijde der ruimte, maar drie afmetingen 
beheerst en aan haar openbaring dienstbaar maakt; dus omdat zij meer de waarheid 
nabijkomt. Wie een geniaal standbeeld of een goede bronzen buste van verschillende 
kanten beschouwt, zal er geen ogenblik aan twijfelen, dat hem hier veel meer geboden 
wordt dan in het, al is 't ook nóg zo fraai geschilderde portret, dat als 't ware slechts één 
doorsnede van het hoofd weergeeft. Het platte vlak is de vloek, die ten eeuwige dage op 
de schilderkunst blijft rusten.


Ook daarin en daardoor staat de symboliek van het standbeeld hoger dan die van de 
schilderij: dat het eerste verder af staat van de loutere reproductie: dan laatstgenoemde. 
Een levensgroot portret kan tot op zekere hoogte de illusie der natuur geven, maar het 
marmeren of bronzen standbeeld niet; en dat wil het ook niet, en daarin bestaat zijn 
grotere voortreffelijkheid. "De volmaakte illusie", heeft een Fransman terecht gezegd, "is 
het kenmerk der onvolmaakte kunst."


Aangezien er in het standbeeld meer waarheid is dan in de schilderij, zal het ook meer 
aantrekkingskracht uitoefenen op hem, die in de kunst de waarheid hoger stelt dan de 
verdichting. Meer op de oppervlakte, meer uitwendig levende, met hun oordeel spoedig 
gereed zijnde, prikkelbare, gevoelvolle, meer intuïtieve en wisselende, het genot boven de 
kennis, het woord boven de daad, en de muziek boven het woord stellende mensen en 
volken geven, - evenals het kind en de vrouw - de voorkeur aan het schilderij. Mannen 
van een massievere en diepere geest, die voller de gehele persoonlijkheid en de waren en 
blijvende vorm als hiëroglief van het innerlijke aan- en opvatten, bijvoorbeeld een 
Napoleon, een Goethe, een Moltke, houden meer van het standbeeld en blijven op de 
tentoonstellingen graag voor bustes staan. Zo is de meer vrouwelijke Raphaël groter in de 
schilderkunst, de mannelijkere Michel Angelo daarentegen groter in de beeldhouwkunst. 
En ook in dit opzicht hadden de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen grote 
betekenis. Welk een rijke overvloed van ten dele prachtige bustes en standbeelden in het 
stadje Pompeji!, terwijl de schilderkunst daar slechts tot wandversiering optreedt. De 
maatschappelijk fysionomische verschijning van een mens kan door een geschilderde 
afbeelding goed worden weergegeven, maar zijn gelijkheid aan Gods beeld slechts door 
het standbeeld; waarom de oude volken hun goden dan ook niet schilderden.


Steen of metaal, marmer of brons? Marmer is de glinsterende, voor het licht gevoelige, 
passief en plastisch lijdelijke, door de zon vergulde stof; het metaal is de geheimzinniger, 
koude en toch hartstochtelijke, slechts door de alles bedwingende hitte beweeglijk 
gemaakte, doch daarna heetvloeiende, als bloed in de aderen stromende, zich naar elke 
vorm schikkende, een gestalte begerende, met elk vluchtig gas zich verbindende en 
verontreinigende stof. - Michel Angelo en Benvenuto Cellini! Ook Mozart en Beethoven! - 
Voor het eeuwig schone, eeuwig vrouwelijke, wordt wit marmer vereist: Venus en 
Beatrice; de man moet daar uit erts gegoten staan, bijvoorbeeld Dante, de sombere 
zanger met zijn gloeiend hart; bij de Egyptische, beginselen voorstellende godheden 
behoort het onvergankelijke donkere porfier.
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Alle plastische kunst heeft daarin haar oorsprong, dat God de mens eenmaal vormde uit 
een aardkluit; hij figureerde hem (figer: stremmen); dus iets nog vloeibaars, dat vast 
wordt, een reeds tot woord, logos, geworden gedachte, die verder tot daad stremt. - 
Waarom heeft God zijn schepping en de mens niet eenvoudig geschilderd? De Heer had 
hem daarom toch wel een levende ziel kunnen inblazen. - Maar hij moest een wezen van 
drie afmetingen zijn, naar zijn goddelijk drie-eenheidsvoorbeeld.


Derhalve kunnen wij als verdere definitie van de kunstenaar zeggen: hij is een mens bij 
wie de gedachte tot plastische, zichtbare en tastbare voorstelling stremt. Thans, in dit 
door de gevallen Lucifer in harde boeien gekluisterde leven, is plastische kunst een 
verstijven van de geest. Wonderbaar, die fysiek der arme, zelf verstijfde, eertijds 
zonachtige aarde, waardoor hier beneden eerst door samentrekkende koude het vluchtige 
vloeibaar, het vloeibare vast en plastisch wordt! Eenmaal, in de hemel der hemelen, zal - 
krachtens een goddelijke fysiek - warmte het hete leven figureren en vormen.


Sedert de zondeval is onze plastiek en schilderkunst en gestadig zich verdiepen in de 
stof. Ja, zij heeft aan de zondeval en de daardoor veroorzaakte verzwakking van alle 
krachten der ziel, haren oorsprong te danken. De poging om een levend goddelijk wezen 
als de mens, of de goddelijke natuur, in klei en leem en steen te vormen, of er met oker en 
olie en was op hout of linnen een symbool van voor te stellen, is op zichzelf een daad, 
waarover de engelen glimlachen; de gedachte aan zoiets kan slechts opkomen bij een 
wezen, dat niet meer in het bezit is van zijn oorspronkelijke macht om de schepselen en 
de schepping te allen tijde volkomen en klaar te doorzien, en zich hun beeld met een 
geestesgriffel absoluut waar en onuitwisbaar in te prenten; bij een wezen, dat tegenover 
deze schepping machteloos is, dat niet aan het leven zelf vermag te modelleren, en de 
natuur niet naar wens en wil kan vervormen. - Zulke kunsten zijn in de hemel ondenkbaar. 
- Daar treedt de creatie in de plaats van de imitatie; daar beitelt men niet aan het beeld, 
maar aan de gestalte zelf; daar schildert men geen schone landschappen, maar schept 
men er eeuwige!


En zo wordt, evenals al het aardse doen, voor de mens ook deze kunst, - deze poging en 
dit arbeiden in het intellectuele zweet zijns aangezichts om enige ideeën en zijn eigen, 
onsterfelijke, bezoedelde, door de eeuwige dood bedreigde ik-heid voor te stellen, - ten 
slotte ijdel, onbevredigend, hol en doelloos. Deze natuur, die hem als kind en jongeling tot 
speelgoed was gegeven, die hij als man begreep, en waarmee hij streed en worstelde, 
wordt meer en meer voor hem, wanneer het einde van zijn leven en scheppen nadert, 
louter een beeld en gelijkenis van iets hier op aarde onbereikbaars. Evenals (volgens 
Herder) in het leven der volken, komt er ook in het leven van het individu, dat geestelijk in 
groei is toegenomen, een tijdstip waarop de kunst boven zich uit wijst, waarop de gehele 
plastiek, deze verheerlijking van het geschapene en het schepsel, hem niet meer vol- 
doende is, en hij naar het aanschouwen van de goddelijke schoonheid des Scheppers zélf 
verlangt. Ook van de kunst kan naar waarheid gezegd worden:


's Werelds lusten, ach! verdwijnen,  
En het hart zelfs sterft haar af. 
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’t Aardse wezen moet verteren, 
't Aardse vuur zal eens vergaan, 

D' aardse band moet ge eens ontberen, 
De aardse bloem verliest haar blaân!" 

SPITTA


En de oude Michel Angelo, deze grootste van alle kunstenaars uit het Christelijk tijdperk, 
klaagt nadat hij zijn Mozes gebeiteld, het Laatste Oordeel geschilderd, en als 80-jarig 
grijsaard als laatste werk de St. Petrus-koepel gebouwd heeft, in een aangrijpend sonnet:


De sprookjes dezer wereld roofden mij 
Den tijd, gegeven ter beschouwing Gods; 

En niet alleen vergat ik al zijn gaven, 
Maar ook tot zonde heb ik ze misbruikt! 

Wat 'k verder smake, maakt mij blind, onzinnig, 
En langzaam in ’t erkennen van mijn dwaling; 
De hoop verflauwt; alleen 't verlangen groeit, 

Dat 'k van mijn eigenliefde word verlost. 

Ontsla mij van de halven weg ter hemel, 
O trouwe God! want om ter helfte slechts 

Te stijgen, heb ik uw hulpe nodig. 

O, doe mij haten wat der wereld is: 
't Aanbidden en vereren van haar schoonheid, 

Opdat 'k op aard reeds 't eeuwge leven hebbe!" 

(Naar de Duitse overzetting van ED. PAULUS, "Gesammelte Dichtungen", blz. 381.) 

* * *

Zo mogelijk nóg gewichtiger dan de hand, waarmee de mens de wereld aanvat - wat zou 
een mensheid zonder handen zijn? - is de mond, waarmee hij eet en spreekt, wat zou de 
geschiedenis eens volk van stommen zijn? En nog geestelijker, dieper en mysterieuzer 
dan de symboliek van het doen en het schrift, is die van het eten en van de spraak, dat 
gestadige ontvangen en uitgeven van de menselijke lichamelijkheid.


Deze mond bezit een macht van het smaken, het proeven en het meedelen der stof in 
zich; hij meldt aan de ziel zijn goed- of afkeurend oordeel, waarna zij met blijdschap, met 
genot, deze stof in zich opneemt tot schepping en onderhouding van haar beeld, of haar 
met tegenzin, met walging, van zich afstoot. En dit smaken en proeven is zó zelfstandig, 
zó individueel, zó weinig aan een der bekende natuurwetten toe te schrijven, dat ieder 
mens, evenals zijn eigen gelaat en zijn eigen stem, ook zijn eigen smaak heeft. Waarom? 
En hoe komt het, dat van twee uit dezelfde fysische en psychische bodem, uit hetzelfde 
zaad geboren broeders of zusters, de een van melk houdt (aimer le vin, la bière), terwijl zij 
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de ander tegenstaat en dus in een vijandige houding tegenover zijn ziel geplaatst is? Wij 
weten het niet; en zowel de psychologie als de fysiologie van het eten zijn voor ons 
verborgen. Zo weten wij niet, welke gelief koosde klanken of kleuren met de voorliefde 
voor zoet of bitter of zuur overeenkomen, en evenmin uit welke karaktereigenaardigheden 
en zielsaandoeningen zij voortspruit. En hoe merkwaardig, dat enkele stoffen door 
herhaald gebruik een hoe langer hoe grotere macht der gewoonte op ons uitoefenen, 
bijvoorbeeld thee, koffie, alcohol, zodat wij ten slotte ongelukkig worden, wanneer wij ze 
missen, maar ook dat wij deze stoffen in steeds sterkere kwaliteit en grotere kwantiteit 
begeren. (Zo bracht de bekende opiumslaaf De Quincey het zelfs tot 10.000 druppels 
daags! (Zie zijn "Bekentenissen".) Heeft de ziel echter van een lievelingsspijs te veel 
genoten, dan kan zij haar misschien jarenlang niet meer "luchten of zien!" - Dat is een 
mysterieus gebied! - Hoe wonderbaar, dat eenmaal een boom des levens aan Adam het 
eeuwige leven heeft gegeven! En toch bijna niet wonderbaarder dan het feit, dat thans 
een plant des doods, een dolle kervel of strychnine-noot, met haar kleine vrucht en 
essence de mens doden, van de aarde wegnemen en in de eeuwige wereld overbrengen 
kan; of dat een andere plant met haar uit humus en regenwater gefabriceerd sap zijn 
geest bedwelmen, verduisteren, en de koning der schepping tot een levenslange idioot 
kan maken!


Eten behoort tot de grootste mysteries van het zijn. Wij weten niet waarom, noch hoe 
onze ziel de macht heeft om uit brood zo plotseling levend vlees en bloed, kracht 
voortbrengende spieren, denkende hersenen, en zenuwen te scheppen, die pijn en 
welbehagen gevoelen, en een hart, dat lief en leed gewaar wordt. Wij weten niet, waarom 
zekere stoffen ons voeden, en andere niet; wij weten niet, waarom de ene mens met 
genot een stof verteert, die de ander tegenstaat, wat dan ook de reden is, dat de 
tegenwoordig zo geliefkoosde, maar elkaar nogal eens tegensprekende tabellen van 
voedingswaarde tamelijk waardeloze knutselarijen zijn. Niet eens omtrent de vraag: wat is 
voedsel? hebben wij volkomen zekerheid. Zo ontzeggen de apostelen der 
voedingswaarde aan de koffie, de thee, de alcohol, en bovenal het water; alle 
voedingswaarde. En toch is het een feit, dat schipbreukelingen, Noordpoolvaarders, 
verdwaalde reizigers, die niets anders dan deze dranken meer hadden, en ook tot de 
hongerdood veroordeelde misdadigers, aan wie men het drinken van water nog had 
toegestaan, aanmerkelijk langer leefden dan dezulken, die in 't geheel niets kregen. En al 
wat het leven verlengt, is nu eenmaal voedsel, onverschillig of wij het al dan niet zo 
noemen. Evenzo is het een feit, dat kluizenaars, woestijn-Arabieren en galeislaven, 
maanden- en jarenlang gezond en sterk zijn gebleven bij een hoeveelheid voedsel, die 
aan duizenden stedelingen een langzame hongerdood veroorzaakt zou hebben. Hoewel 
het beginsel der verschillende voedingswaarden van verschillen stoffen juist is, kunnen wij 
deze waarde niet bepalen, aangezien wij evenmin al de factoren, die daarbij meewerken, 
als de graad van hun medewerking kennen.


Evenzo is het gesteld met de enige waarheid bevattende chemisch-mechanische theorie, 
als zou de mens op een stoommachine lijken, waarin het verbranden van zoveel kilo 
zuurstof in de longen zo- en zoveel calorieën warmte, en het verteren van zo- en zoveel 
vet of eiwit een bepaald kwantum lichaamskracht moet voortbrengen. Wij zien dagelijks, 
hoe dezelfde hoeveelheid voedsel bij verschillende mensen verschillende hoeveelheden 
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kracht voortbrengt, en evenzo hoe zielsaandoeningen en in 't bijzonder wilskracht dat 
doen. Zo ontwikkelen krankzinnigen, bij langdurig vasten, vaak reuzenkrachten. Wanneer 
de postduiven van Europa naar Amerika vliegen, dikwijls tegen de westelijke stormen  in, 
- wanneer de maandenlang, vaak bij strenge koude, en zonder voedsel als pop 
voortlevende rups geheel en al van gedaante verandert, - dan zijn dat verrichtingen, 
waartoe het gewichtskwantum dezer dieren, aan beste steenkolen in een volmaakte 
machine verbrand, op verre na niet de nodige calorieën zou leveren. De chemische 
samenstelling van de voedingsstoffen is niet, gelijk tegenwoordig zo van alle kanten 
beweerd wordt, de hoofdzaak en bepaalt niet de waarde der voeding, maar staat gelijk 
met de op zichzelf klankloze medeklinkers. Eerst door het organische leven komen smaak 
en reuk over 't algemeen in ’t spel; waaruit blijkt, dat de mens zich niet met anorganische, 
chemische verbindingen kan voeden. Als accent en fijne klemtoon uiteindelijk werkt de 
geestelijke reuk mee, en vermeerdert hij de kruidige geur. Wat de normale mens smaakt, 
is gezond voor hem; en wat gezond voor hem is, smaakt hem!


De eeuwenoude gewoonten van gemeenschappelijke gastmalen bij gewichtige 
gebeurtenissen, feesten en begrafenissen, waarbij oorspronkelijk het vlees der offerdieren 
gegeten werd, is afkomstig van de hemeldis, waaraan engelen en aartsengelen gezeten 
zijn. En zij berust enerzijds op de erkende waarde der lichamelijkheid, anderzijds op de 
waarneming dat het gemeenschappelijk gebruik van dezelfde spijzen en dezelfde dranken 
een daarmee overeenkomende geestelijke stemming, en dus spijziging der ziel en 
geestelijke toenadering teweegbrengt, weshalve deze gewoonte overal en van oudsher bij 
het huisgezin in zwang is, en de echtscheiding in vele landen door een wettelijke 
"scheiding van tafel en bed" wordt voorafgegaan.


"Wanneer bij het eten de zegen en het woord der wet bij de maaltijd worden 
uitgesproken", zo lezen wij in de Sohar, "dan komt de Schechinah (de afstraling des 
Heeren) er bij, en hij vertoeft tot aan het slotgebed", (denk hier ook aan het Duitse 
tafelgebed: "Kom, Heere Jezus, wees onze gast!") "en de gedaante der tafel wordt 
opwaarts gebracht tot voor God." Zeer diepzinnig zegt de Hindoe: "Eten is de opneming 
van het door 't heelal uitgebreide goddelijke in het op zichzelf staande bestaan, het 
drinken uit de bron der Godheid zelf." Dit is ook de Bijbelse opvatting: Geef ons heden 
ons dagelijks brood!" Gij alleen, o Heer! hebt het en kunt het geven. Daarom behoren wij 
er steeds voor te danken. Want "het gebed des mensen is de spijze van de hoogste 
Koning", zegt de Sohar; waarom de mens dan ook niets gebruiken mag vóór en aleer de 
hoogste Koning gespijsd heeft!"


Door eten zijn wij gevallen; door te eten van het vlees en bloed van Christus worden wij 
zalig; en eenmaal zal het eten der vrucht van de boom des levens ons het eeuwige leven 
doen behouden.


Merkwaardig is het, dat ook hier op aarde de mens alleen van het organische - dus van 
het levende - levenskracht verkrijgt, en dat de gedode, meestal door vuur nog meer 
vernietigde planten en dieren op zijn fysische en psychische leven zulk een grote en 
verschillende invloed oefenen, hem gezond of ziek, beweeglijk of traag, vrolijk of 
verdrietig, kunnen maken. In alle talen spreekt men van "geestrijke dranken", ja van 
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spiritus, esprit de vin (wijngeest), sprit, eau de vie (brandewijn, eigenlijk levenswater), en 
aqua vitae (ook levenswater). Het drinken is een hogere vorm van de stoffelijke 
assimilatie, waarom men dan ook elkaar wederkerig geluk en gezondheid toedrinkt.


Eten en spreken zijn, evenals drinken en zingen, overeenkomende verschijnselen, zoals 
de mensheid ze dan ook reeds door alle tijden heen met elkaar in verband heeft gebracht; 
het gemeenschappelijke eten vormt een even noodzakelijke grondslag van het huisgezin, 
als het mondeling verkeer. En evenals de plant de macht heeft om uit het anorganische, 
uit humus, regen water en zonneschijn, de bloem en de vrucht, edel koren en vurige wijn, 
of noodlottig vergif te scheppen, zo schept de mens, deze goddelijke plant, uit organisch 
voedsel het wonderbare woord van de liefde en de toorn, van de geestelijke macht en 
onmacht, van het goede en het kwade. Ontegenzeggelijk staat de persoonlijke smaak, op 
grond waarvan zowel het individu als de volken deze of gene spijze minnen en bij 
voorkeur nuttigen, in nauwe betrekking tot hetgeen zij uiten: tot hun taal, klemtoon en 
uitspraak, tot stijl en spraakgebruik.


Maar aangezien ik elders de symboliek van het eten en de betekenis van de fysische, 
psychische en intellectuele smaak voor het individu en voor de volkeren besproken heb, 
wens ik mij hier te bepalen tot enige trekken in de symboliek der spraak, deze tweede 
grote daad van de mond.


* * *

Welke verheven gedachten behoren wij te hebben van de spraak, dit verhevenste aan de 
gehele mens! Zij is een gebruiken van de hoge en diepe krachten, die God in de 
klinkletters en de medeklinkers legde, toen hij ze uitsprak; een toepassing van de "Scham 
Hamphorasch", de uitgesproken naam van de Hoogstgezegende en van enige zijner 
oneindige vormen, om mijn arm denken en vergankelijk doen, mijn wereld- en 
Godsbeschouwing, in klanken weer te geven en te openbaren. Welk een misbruik van dit 
alleen tot lof des Allerhoogsten geschapen heilige geluid, wanneer ik daarmee iets nietigs, 
iets dwaas, iets ongerijmds, onwaars, slechts, hatelijks of giftigs in de wijde ruimte 
uitroep, zodat de goddelijke wereldether daarvan onherroepelijk klinkt en weergalmt tot 
aan de verste werelden! De spraak moet ten eerste waarheid en ten tweede liefde zijn; 
allereerst gerechtigheid, en daarna barmhartigheid. Maar ook in dit opzicht ligt de wereld 
in het boze. Onze woorden zullen ons eenmaal als donderslagen neervellen, wanneer de 
lucht, die ze heeft opgenomen, ze in de dag des oordeels weergeeft, met al de 
ongerechtigheid, de geringschatting en de verachting van anderen, met al de hoogmoed, 
met de eigen liefde en de zelfzucht, met de nijd en de haat, - die al bleef het ook voor 
anderen verborgen en onszelf onbewust - onze ziel er bij het spreken in gelegd heeft!


Dat de spraak de hoogste symboliek is, vindt reeds daarin zijn oorzaak, dat zij niets 
anders is dan hoorbare geest. Haar algemene wetten, benevens de regelen waarnaar zij 
groeit, zich ontwikkelt, en ook verwelkt en sterft, haar zinbouw, haar woorden en haar 
samenstelling; eindelijk en allermeest de elementen dezer woorden, de medeklinkers en 
de klinkers, zijn zinnebeelden van het eeuwige. De tien soorten van woorden, met de tien 
vingers van de mens overeenkomend, en voorts in vijf veranderlijke en vijf onveranderlijke 
verdeeld, met het zelfstandig naamwoord van het zijn en het werkwoord van het doen als 
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de twee zuilen, waaromheen zich alles kronkelt, zijn eeuwige scheppingen van de geest. 
Even diep is de grote, drievoudige verdeling van de volzin: het sprekende onderwerp, het 
gesproken gezegde, en het aangesproken of aangeroepen voorwerp. Ik - aanbid - God. - 
God - zegent mij. - "Door het denken en uitspreken," zegt Molitor, wordt als 't ware de 
daad der schepping op nabootsende wijze herhaald." Aan het woord - dit wordt erkend 
door de wilden, de mystieken en de Bijbel - moeten geheime krachten over de natuur en 
de geesten worden toegeschreven. Ook het dagelijks leven bewijst dat. Waarmee treffen 
en ontroeren wij onze naaste, bidden en smeken wij on verhoring, en vervloeken wij, haat, 
wrok en gif zaaiend, onze vijanden? "De spraak", zegt Dr. Wienbarg, "openbaart ons de 
fijnste dialectiek der begrippen en de grondigste natuurkennis; zij draagt de stempel van 
een mensheid, die nog in de eenheid van het zedelijke en het natuurlijke, van op het 
geestelijke en het zinnenbehagende, van het abstracte en het concrete, leefde en dacht," 
en - voegen wij er bij - die thans nog daarin leeft en denkt, ja die onmogelijk anders kan, 
dan onophoudelijk leven en denken in de diepsten af- en oergrond van het onbewuste.


Evenals van het leven in 't algemeen, hadden de Joden ook van de taal grote en hoge 
begrippen, en zochten zij hierboven haar wortels, evenals die van al 's mensen doen. Het 
Sepher Thorah, het Boek der wet, was voor hen het goddelijke grondtype zowel van het 
schrift als van de taal. Laat ons dus uit de oud-Joodse wijsheid het een en ander 
daaromtrent horen.


"Er liggen," zegt zij, "in de gelijkenis des beelds van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest drie grondbeginselen der taal: de medeklinkers, de klinkers en de accenten. De 
medeklinkers stellen de vormen, de vaten van de onzichtbare Geest voor, die onmogelijk 
geschreven kan worden, of slechts als bloementooi of lichtstralen, uitfonkelingen of 
kronen, rondom de "hoofden der letters speelt". En de "thaggin" of fijne strepen boven de 
zijn een beeld van de inwendige geestelijke lichten, die eenmaal uit de gevallen koningen 
straalden, en waarvan de Talmud zegt: Mozes heeft de Hooggezegende op de Sinaï 
gezien, hoe hij deze thaggin aan de letters hechtte, toen hij de Thorah schreef, namelijk 
de Tien Geboden, waarin de gehele Thorah mystisch begrepen is. 


Omtrent de Hebreeuwse accentuatie zegt Molitor ("Philosophie der Geschichte", Band I, 
par. 557): "Zij vormt in het Hebreeuws niet alleen letters tot lettergrepen, maar ook 
woorden tot volzinnen, en brengt door het scheiden en verbinden, door het rijzen en 
dalen der stem, de levende geest in de woorden; vandaar dat de accenten bij de Joden 
"thaimim" of "smaak der rede" heten." "De heilige spraak telt, wat bij geen enkele andere 
het geval is, ongeveer dertien, naar graad en trap verschillende accenten. De wonderbaar 
tedere fijnheid van dit accentuatie systeem is een bewijs van zijn hoge afkomst. Wie 
daarom de accentuatie van de Bijbel recht verstond, die kon, zoals de Joden zeggen, de 
Heilige Schrift zonder enige commentaar begrijpen; want in de accenten ligt de geest en 
het leven, de woorden zijn louter het lichaam." "De klinkers en de accenten, die tot de 
medeklinkers in verhouding staan als de ziel tot het lichaam, hebben weliswaar ook hun 
eigen tekens, maar zij vormen volgens het fijne taalgevoel der Hebreeën een geheel 
afzonderlijke categorie, en als 't ware een soort van hoger geestelijk schrift, dat evenals 
de geest wel alles bestuurt en leidt, maar toch nooit ten volle uit de verborgenheid 
tevoorschijn komt, en zich slechts op een zachte, geheimzinnige wijze openbaart."
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Dus evenals het heiligste en allerheiligste van de lichamelijke tempel, en zo ook van de 
mens, die tempel Gods, namelijk zijn ziel en zijn geest, aan het uitwendige oog onttrokken 
zijn, zo waren in het oorspronkelijke afschrift van Mozes ook het heiligste en allerheiligste 
van de geestelijke tempel der Thorah, de vocalen en accenten, aan de zichtbaarheid 
onttrokken, en alleen de voorhof en het uitwendige gebouw, d.w.z. de medeklinkers, ter 
verering zichtbaar voorgesteld, zodat het boek der Wet een openbaar en toch een 
gesloten boek bleef. Daaromtrent leert de Joodse wijsheid, dat de Thorah, ook weer in 
overeenstemming met de tempel en met het aardse lichaam, drieërlei zin heeft: allereerst 
de historische, Paschut (het eenvoudige); ten tweede de morele, D'rusch (navorsen), en 
ten derde de mystieke, Sod, overeenkomend met het allerheiligste. De leer van deze 
mystieke betekenis der wet heet "Kabbalah", van Kabbal, ontvangen, omdat Mozes in de 
tweemaal veertig dagen op de Sinaï, boven en behalve de schriftelijke wet, van God ook 
mondelinge, haar diepere en mystieke zin betreffende verklaringen verkreeg, die Jozua en 
de priesters verder van hem ontvingen.


Van de vele verborgenheden des woords volgens deze wel traditie, welke wij geenszins 
als een goddelijke, maar wel als een kostbare menselijke beschouwen, vermelden wij er 
enigen uit bovengenoemde "Philosophie der Geschichte", (Band. I, par. 77-82), waarbij 
men evenwel steeds in het oog moet houden, dat er in het Hebreeuwse "Boek der Wet" 
alleen medeklinkers staan, als schone, in hun individuele vorm veelbetekenende wezens, 
die nu nog met klinkers en klank gevuld moeten worden. De mystieke betekenis van een 
woord laat zich door zijn evolutie in zijn elementen of letters door middel van scheiding, 
verplaatsing der klinkers, of berekening van zijn cijferwaarde, opsporen, - een hiëroglyfiek 
welke door de Mischnah "de specerij der wijsheid" wordt genoemd. Ziehier een voorbeeld 
dier evolutie. - David zegt bijvoorbeeld (1 Koningen 2 : 8): "Hij (Simeï) vloekte mij met een 
geweldige vloek." In het woord "geweldige" ligt heel de inhoud van die vloek verborgen, 
namelijk elke letter: Noeph, echtbreker!; Moabi, Moabiet! wegens zijn afkomst van Ruth; 
Rozeach, moordenaar!; Zorer, geweldenaar!; en Thoeb, gruweldader! Ziehier ook een 
voorbeeld van de splitsing. In het eerste woord van de Bijbel: "Bereschith", in de beginne, 
ligt ook Bara Schith = "Hij schiep zes", namelijk de zes grondkrachten, uit in de tijd van 
zes dagen alles voortkwam; maar ook Ber-eschith": = "Ik wil de Zoon zetten!" wat de 
aanvang van alle goddelijke openbaring is. Evenzo ligt in het woord Schamaim = hemel, 
wanneer het Scham majim geschreven wordt, de betekenis: "Aldaar zijn de wateren," 
namelijk de hogere, levende wateren, waaruit de wereld ontstaan is. Zo ligt in het 
grondwoord zelf zijn mystieke verklaring verborgen." Iets dergelijks vindt men in alle talen, 
namelijk oorspronkelijk samengestelde woorden, over welker diepe, innerlijke betekenis 
niemand meer nadenkt. Zo bijvoorbeeld werkelijk van werken; sub-stantie; oor-zaak (oer-
zaak); gebod, het gebodene; uni-versum, het grote Een, dat in 't rond draait. Want groot 
is de onbewuste symboliek, waarmee de taal haar woorden kiest en samenstelt. Zo in het 
Frans en het Engels het woord désespoir, wanhoop, maar ook: "vertwijfeling", het 
algehele twijfelen aan zichzelf, aan de wereld en aan God. Evenzo: per donare, ver-geven, 
dus hoogste gave is dit schenken der schuld; hier is de taal Christelijker dan de meeste 
Christenen. Par-fait, door en door gemaakt, volkomen, vol en geheel gekomen; persona 
van personans, de doorklinkende; enzovoorts!
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Door de "gilgul" of "zeruph" genoemde verwisseling of verplaatsing der letters van een 
woord, menen de kabbalisten evenzo de grondbetekenis dieper na te speuren. Zo ligt dan 
in het bovengenoemde woord: "Bereschith": "Gij hebt in de aanvang geschapen het zijn," 
het Jesch, het oorspronkelijk zuivere wezen (volgens Böhme het Paradijs-element), 
waarvan de goddelijke Wijsheid in Spreuken 8 : 21 spreekt: "Ik laat hen, die mij lief 
hebben, het Jesch beërven." Zo geeft, wanneer God zegt: Ik zal "mijn engel" (Melachi) 
voor u heen zenden, de letterverplaatsing van dit woord ook in andere talen de naam 
Michaël; deze is de beschermengel van Israël. (Zie Daniël 10 : 21 en 12 : 1) "Zo ontstaat 
door verplaatsing van de vier letters van de heiligen naam Jehova de signatuur der vier 
geestelijke grondbeginselen, waaruit de wereld geschapen is; en de verplaatsing dezer 
vier letters stelt het onophoudelijk in elkander werken dezer eenvoudige grondkrachten 
voor, zoals de schepping in de evolutie der getallen 4 en 12 besloten ligt."


Volgens deze grootse opvatting, zijn alle letters geestelijke beginselen en heilige klanken. 
Elk daarvan is de uitspraak van een bijzondere kracht der Godheid; zij behoren tot het 
Woord en de Logos, waardoor de wereld geschapen is geworden; en de gilgulim 
(verwisselingen) van deze verschillende woorden en van hun letters stellen ons het grote 
werk der schepping als een gestadig goddelijk spreken en uitspreken der Godheid voor.


Zijn nu al deze letters de uitdrukking van goddelijke krachten, dan moet elk van hun 
eindeloos vele samenstellingen, waarvan er ons slechts weinigen bekend zijn en die wij 
woorden noemen, niet alleen een diepe en verborgen betekenis hebben, maar moet zij 
ook een attribuut, een naam van de oneindige God zijn, in wie en uit wie alleen al het zijn 
is. Zo is de ganse schepping het uitspreken van goddelijke namen, ja, zij is de 
uitgesproken oneindige naam Gods. Daaruit volgt, - zonder dat wij ons aanmatigen, 
hiermee de gehele betekenis van dit ontzaglijke woord te peilen, - voor de bede: "Uw 
naam worde geheiligd!" ook de betekenis: ieder woord in mensen- en engelentalen, dat 
toch ook een uwer namen is, het gehele geluid en de gezamenlijke spraak van alle 
schepselen, en al het daarmee gedane en bewerkte, zij u geheiligd, en u gewijd, en van 
het boze afgezonderd!


Zo was voor het Joodse volk de Sepher Thorah, het Boek der Wet, het inbegrip en het 
ideaal van het woord het schrift: elke letter en iedere jota en tittel daarin een heilig, 
veelbetekenend mysterie. Dit rotsvaste geloof aan de wet zijns Gods is het, dat aan dit 
volk de levenskracht gaf, die het zo onoverwinnelijk, zo onuitroeibaar maakte. Wij hebben 
door Christus een nog hoger woord en een nog dieper schrift ontvangen; maar hoe eren 
wij het? De miskenning, de loochening, het bekrompene, hoogmoedige meesteren, ja 
bespotten en honen van het Godswoord is de zwaarste zonde der negentiende eeuw!


De symboliek der taal bestaat allereerst uit de symbolische betekenis der onderscheidene 
letters; en vervolgens uit de betekenis der daaruit gevormde woorden. Dat er in de 
veelheid der taal een groot contrast met het innigste wezen der taal ligt, moet iedereen 
duidelijk zijn. Heeft God uit "enen bloede" het ganse menselijk geslacht geschapen, dan 
staat het ons ook in de ziel geschreven: Elk ding heeft slechts één, zijn eigen naam. 
Sallustius klaagt reeds: "jam amisimus vera rerum vocabula!": wij hebben de ware namen 
der dingen verloren!" En zo ook: vocabula, aanroepingen, van vocare, roepen, waarvan 
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ook invocare, aanroepen, noemt de Latinist met treffende juistheid de woorden, de namen 
der wezens en der dingen, waarmee men ze aanroept en magisch opwekt, opdat zij ons 
aan- en verhoren. Ook dat is de Bijbelse leer: "Roept de naam des Heeren aan!" Daardoor 
wek ik de Godheid op, dat zij mij antwoorden moet. Maar toorn wekt diegene op, die met 
onreine lippen deze hoogste naam noemt. Zo prikkelt ook ons in het dagelijks leven onze 
angstig, smeekend, dreigend, vriendelijk, liefderijk aangeroepen naam.


Alle talen, dat geven ook zelfs de niet in de Bijbel gelovende taalvorsers toe, stammen 
van één natuurtaal af. Deze taal, aan het Hebreeuws verwant, zoals uit de Bijbelse namen 
van vóór de zondvloed te zien is, schijnt zich, hoewel door de zondeval verduisterd, tot na 
de zondvloed gehandhaafd te hebben. (Genesis 11 : 1) Al werd ook bij de torenbouw te 
Babel de grote spiegel gebroken, waarin de mensheid de wereld en de natuur 
aanschouwde, toch zijn de scherven gebleven; en het zou geen hopeloos pogen zijn, 
daaruit enige denkbeelden omtrent de oorspronkelijke natuurtaal samen te stellen. Deze 
natuurtaal wordt nog altijd verstaan door het kind en het dier; want om het 
laatstgenoemde te lokken en te liefkozen, gebruiken wij andere klanken en andere letters, 
dan om het te bedreigen en te verdrijven, al is hier ook veel in de klemtoon gelegen. Deze 
natuurtaal is te allen tijde door met taalzin begaafde mannen bij intuïtie ontdekt en 
waargenomen. "Een vriend van de theosoof Jakob Böhme", zo verhaalt Hegenitz, 
burgemeester van Görlitz, "was Dr. Tobias Kober. Op hun gezamenlijke wandelingen 
wezen zij elkaar de bloemen, planten en andere gewassen, waarbij meester Jakob dan 
door middel van de hem geschonken gave uit de uitwendige gedaante, vorm en kleur, 
d.w.z. uit de signatuur, de innerlijke eigenschappen, krachten en werkingen afleidde, en 
deze ook dikwijls in de letters en de lettergrepen van de naam der planten wist weer te 
vinden. Wilde de Duitse naam er niet bij passen, dan vroeg hij zijn geleerde vriend naar de 
Griekse of Latijnse; en dan deed het hem genoegen, als hij de taal kon te weten komen, 
die het naast verwant was aan de natuurtaal. Want om deze met het wezen der dingen 
overeenkomende natuurtaal, niet om de willekeurige, op de dingen geplakte, verdeelde 
kunsttaal der historische werkelijkheid, was het hem te doen. Bij zulke gelegenheden 
veroorloofde Kober zich wel eens de aardigheid, in de vreemde taal een onjuiste naam te 
noemen; maar dan ontdekte Böhme al heel spoedig, dat zulk een naam niet met de 
signatuur en de kracht der plant overeenkwam, en dus niet de juiste kon zijn."


Wanneer wij uit de vele talen der aarde de hoogste en ontwikkelde vergelijken, natuurlijk 
tevens de talen van die volken, die meer dan alle andere de wereldgeschiedenis 
beheersten, - dus het Sanskriet, Indisch, Koptisch, Assyrisch, Hebreeuws, Grieks, Latijn, 
en ook de Romaanse, Germaansche en Keltische talen, - dan is er gemakkelijk een 
constante, symbolische betekenis van de uitwendige vorm en een innerlijke waarde der 
onderscheidene letters te constateren. Dat de mens ze niet uitvond, kan men daaraan 
zien, dat alle volkeren der wereld, zowel de wildste als de beschaafde, ze van oudsher 
gemeenschappelijk bezaten, en ook daaraan, dat geen enkele intellectuele vooruitgang in 
staat is, een nieuwe te scheppen. Taal is inspiratie, een der ziel bij haar inblazen 
meegegeven, in haar wonende goddelijke kracht. Wel maken velen zich van de 
intellectuele. verwantschap der woorden met een machtspreuk als "toevalligheden" en 
"dromerijen" af; maar juist de grootste en ijverigste taalvorsers zijn voor de zaak. (Zie "Die 
Urgeschichte", door Prof. S. Mutzl.)
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Evenals het getal, zo ligt ook de taal in God. En gelijk zelfs iedere letter een innerlijke 
waarde heeft als goddelijke schepping, zo bestaat er ook in de ware en onmetelijk rijke 
taal geen woord, dat waardeloos of zinneloos kan genoemd worden, evenals ook geen 
enkele samenstelling der onderscheid ene cijfers waardeloos of zinneloos is. Aleph (a), 
zegt de Kabbala, is de hoogste, geestelijke potens van het alfabet, en haar uitspreken 
wekt de lippen op tot het voortbrengen van Beth (b), en dit werkt nu terug op het 
gehemelte en brengt Gimel voort (c g), daarna verder door de tong Daleth (d), en zo gaat 
er een wisselwerking tussen de inwendige en de uitwendige organen voort. De vijf 
klinkers, als het inwendige en mannelijke, komen overeen met vijf groepen van 
medeklinkers, als het uitwendige en het vrouwelijke.


Was deze oertaal een manifestatie, een openbaring, van de mens naar lichaam en ziel, 
dan volgt daaruit logisch, dat haar tekens aan de uitwendige gestalte, aan de zichtbaren 
vorm van de mens ontleend zijn, en evenzo haar innerlijke betekenis aan de 
grondbeginselen van zijn ziels- en geestesleven. - Voor het hier volgende heb ik menige 
wenk en aanwijzing aan nu wijlen mijn vriend Prof. Vernier in Stuttgart te danken. - Niet 
van de boom of van de rots hebben Adam of zijn nakomelingen de symbolen afgezien, 
waartoe het woord in het schrift kristalliseert; maar aan het uitspreken der klinkers, aan 
hun betrekking tot de mens zelf, en aan de gebaren, waarmee hij deze medeklinkers 
uitsprak, ontleende hij ze. Zo betekent de dubbel gebogen lijn, van welken grondvorm 
onze S een rechtop gezet brokstuk is, in het Egyptische, Demotische, Hiëratische, oud-
Hebreeuwse, Cusische, oud-Griekse, oud-Italiaanse, Arabische, Zuid-Russische, 
Wallachijsche, en ook in het Javaanse schrift, zekerlijk niet, gelijk de overigens zo hoogst 
verdienstelijke Champollion beweert, het ver van hier gelegen palmenwoud, waardoor de 
wind suist, maar doodeenvoudig het oneindig dichterbij liggende, reeds door Homerus 
vermelde "staketsel der tanden", waaruit de sisklanken ontsnappen.


Bij de beschouwing der spraakklanken valt ons allereerst het geheimzinnige onderscheid 
tussen de vocalen en de consonanten, tussen de klinkers en de medeklinkers in 't oog, 
net zoals hun even ondoorgrondelijk en onveranderlijk aantal. Zoals reeds is opgemerkt, 
zijn er - de eu en de oe meegerekend - van de eerstgenoemde zeven, ongeveer 
overeenkomend met de zeven kleurschakeringen, die men in de regenboog waarneemt; 
maar waarom er zoveel zijn, en waarom juist die, is ons onbekend. Daarentegen wordt 
ons bij vergelijking van de klinkers met de medeklinkers duidelijk, dat eerstgenoemden 
het gevoel en het zijn, de geest, het vloeibare, het heden, het willen en de levenskracht 
voorstellen. En ook de kleuren - hoewel niet de van iedere verlichting afhankelijke, 
subjectieve kleurenopvatting des mensen - zijn gevoelens; doch geen menselijke en 
zwakkelijke stemmingen, maar krachten en zijden van het goddelijk gevoel. De 
medeklinkers daarentegen stellen het kennen, de verschijning, het worden en het doen, 
het vaste, de vorm, de stof en het verleden voor. En de oorspronkelijk met alle klinkers 
overeenkomende H is de levensadem, die de gehele taal doorzweeft. Daarbij vertoont 
zich bovenal de Duitse taal als een ook onbewust diepe, wijsgerige en denkende, 
tegenover de weliswaar plastischer, maar daarom dan ook juist in het stoffelijke beeld 
meer verstijfde Romaanse talen; een voorrecht van het Duits, dat vooral in de 
betekenisvolle voorvoegsels aan het licht komt.
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Dat velen der hier volgende voorbeelden zich langs etymologische weg ook anders laten 
verklaren, weet ik zeer goed, maar doet mij niet aan de hoofdzaak twijfelen. Tot de 
gestadige vorming der nooit stilstaande talen werken trouwens allerlei krachten en 
oorzaken mee, o.a. de afkorting en de afslijting, de vereenvoudiging, de gemakkelijkere 
uitspraak, de welluidendheid, enzovoorts; maar toch werkt nog machtiger het onbewuste, 
het vage gevoel van een in elke letter liggend psychisch beginsel, waardoor deze, en niet 
andere, even gerechtvaardigde vormen ontstaan. Ook in de laatste wortels, de enkele 
lettergrepen, ma en pa, ge en be, in, na, nu, ni, un, moet iedere letter een geestelijken 
achtergrond en een geestelijke oorzaak hebben, anders is de taal uit toevallig, zinneloos 
waardeloos materieel opgebouwd. Dat elke taal daarbij zekere sympathie voor bepaalde 
klinkers en medeklinkers vertoont, is ook weer symbolisch voor haar, en zal hieronder 
verder besproken worden.


De eerste en grondklank der natuurtaal is de oorspronkelijk als alle klinkers uitgeademde 
"A", zoals menig kind alle klinkers uitademt, terwijl in de meer verstijfde talen, zoals in het 
Frans en het Italiaans, de H-klank en in de laatstgenoemde zelfs het H-teken, verdwijnt. 
Deze A en Hebreeuwse a is voor mij de hiëroglief, die de gehele mens voorstelt, zoals hij 
zich over de aarde en door de tijd voortbeweegt, de ene hand smekend naar de hemel 
opheffend, de andere naar de aarde uitstrekkend, om er iets in bezit te nemen. Uit die 
hoofde is in de Latijnse A de onderste, de benen voorstellende aardse helft behouden; in 
de V daarentegen, de letter van al het willen, wensen en waaien, de bovenste, geestelijke 
helft; en gelijk het einde steeds in het begin terugkeert, zo treedt ook in het alfabet de 
Aleph in X weer op, die tevens de vertegenwoordiger van het getal 10 is; het is de 
herhaling van de Eén, en de letter van het mysterie, waarbij beide handen de aarde 
loslaten en zich naar de hemel uitstrekken. De mens is passief het kruis †, actief X, de uit 
V en A gevormde Aleph.


Deze A-klank, met bazuingeschal met de scharlakenrode kleur van het bloed en met het 
leven overeenkomend, is het actieve beginsel, de levende adem, het geluid, de kracht, de 
daad, die luid en juichend als een Halleluja door de taal weerklinkt en weergalmt. Daarvan 
enige voorbeelden, uit honderden in allerlei talen: action, actief, daad, arbeid, arm, aan 
vang, aar, adelaar, hand, bal, geluid, ardeur, anima, dme, ascension, aile, ala, ange, arme. 
Voorts: Turks aga, Perzisch aka (heer), Fenicisch bahal: Arabisch allah; assah, doden, atlas 
(reus), Abba, (Hebreeuws: vader), Aäron (de sterke), karal, evenzo oud-Saksisch.


Ook ziet men het wezen van de a aan haar negatie (ontkenning): na Angelsaksisch, 
Perzisch en Sanskrit voor neen; nana kinderlijk voor slaap, nacht; Nirwana (Sanskrit) 
vernietiging der ik-heid, enzovoorts. Dan ook de uitroepen: Ah! A! Ach! Aie! Ay! Ook de zo 
veelzeggende voorvoegsels an en ab in het Duits, net zoals in alle Latijnse en Romaanse 
talen, verdienen terdege in het oog gehouden te worden, evenals het beheerst worden 
van duizenden woorden door het voorvoegsel a, bijvoorbeeld: acclamation, aspirer, 
altaquer, accuser, apporter, apprendre, arriver, aller, en dergelijken meer. Ook de a privat, 
in het Grieks en het Sanskrit is rijk aan betekenis: pathos, de smart, apathisch, 
onaandoenlijk; hier treedt a als actief-ontkennend, opheffend en vernietigend op; gnana, 
kennis, agnana, onkunde; vidya, water, en awidya, onwetendheid.
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De I, deze letter der ik-heid in bijna alle talen, is allereerst als beeld de menselijke 
gestalte, met het hoofd als punt; daarna ook de wijsvinger, die de persoonlijkheid 
voorstelt: en volgens het Hebreeuws ook de tong in de mond. E en I stemmen overeen 
met de witte kleur en de goudgele lichtstraal. Tevens is bij al die volken, die zich van de 
zogenaamde Arabische, maar in waarheid Sanskritische cijfers bedienen, de i ook het 
teken der eenheid; ik en één, gij en twee, hij en drie, zijn in al de heersende talen zowel in 
begrip als in klank en schrift verwant. E en I zijn overal de klanken der nu eens actieve, 
puntige, bepaalde, dan weer der meer passieve, in zich grijpende, rustig afwachtende en 
ontvangende ik-heid; zo bijvoorbeeld de stomme e in de Keltische talen als teken van het 
feminisme. Hoezeer E en I de ik-heid uitspreken, zien wij het duidelijkst aan het 
persoonlijk voornaam woord ik: ego, ich, I, je, io (Italiaans), ja (Russisch), jà (Wendisch), 
jèg (Deens), jag (Zweeds en Pools), yo (Spaans), ik (Hollands en Bretons), jsym, 
Slavonisch voor: ik ben (zeer schoon!) en zo meer. Voorts zien wij het aan: Isch, 
Hebreeuws voor: de man, en jesch, het ware zijn; jefstj, zijn (Russisch); aan: Jah, Jahve, 
Jehovah, Jezus, Jupiter, Jovis, als hoogste ik-heden; evenzo iôm (Hebreeuws: dag) de 
grote, veelomvattende licht- en tijdeenheid. (Denk aan: de dag des Heeren, de zes dagen 
der schepping, enzovoorts.) Jonen noemt men in de scheikunde de onzuiverheden der 
stoffen. Verder moeten worden opgemerkt: in het Duits jeder, jemand, je; in de Latijnse en 
Romaanse talen: ille, illa, illud, il, llic (gene), idem; ja, idee, ideaal, jeugd, Jood, de sterkste 
ik-heid onder de volken, jaar als eenheid van de tijd. Verder de in zovele talen 
voorkomende voorvoegsels in, ook im, il, ir; zij betekenen het invoeren der ik-heid in … 
Uiteindelijk is de ontkenning der ik-heid van betekenis in: neen, niet, niets, nooit, 
niemand, nimmer, Russisch njät (neen); Frans ni - ni, ne; Latijn nemo, nihil, en daaruit 
gevormd: Nihilist, Nirwana, enzovoorts.


De met het blauw overeenkomende O is reeds in haar teken, bij het schrift van allerlei 
volken, de allesomvattende cirkel, een uitdrukking van het Al, maar ook de kop, het 
hoofd, als het geheel in de mens, en het Alziend Oog. Dit heet daarom in de meest 
verschiltende talen oeil, oculus, ooge, oye, öga, occhio, ojo, olho, okior, ophtalmos, 
omma, woka en oko. Verder drukt de O het grote en het volle uit; denk aan de 
vergrotende uitgangen one en otto in het Italiaans en hef Spaans Op de Faroër en in het 
Noors betekent ö een eiland, dus een oog in de zee; en ook iets geheels, iets afgeronds 
betekent de O, zoals zij in de Latijnse en de Romaanse taal het begrip der totaliteit 
uitdrukt; omnis, alles; opus, al wat gedaan is; opinio, al het bedoelde; oratio, al het 
gesprokene; orbis, de wereldkring; os, het gelaat; Ovum, het ei; en dergelijke meer. In het 
Grieks hebben wij: on, het zijnde; holon, het geheel; onta, alle dingen; onoma, de naam 
waarmee de gehele mens wordt aangeduid; okeanos, de rondom de wereld stromende 
wereldzee, enzovoorts. De negatie (tegenovergestelde) van de O is de negatie (van het Al. 
Zo in het Frans en Latijn non, Engels no, not, none, Italiaans no.


Uiteindelijk treffen wij overal de U aan (Men houde hier, en ook op andere plaatsen, wel in ’t oog, dat 
deze letter in de taal van de schrijver als oe wordt uitgesproken), dit zinnebeeld van de kloof en de 
afgrond, als uiting van het onbewuste lijden, maar ook van het morren en de 
verdonkering, met de donkergroene kleur van de ondoorgrondelijke afgrond, de oceaan, 
overeenkomend. Daarom betekent U de zowel stoffelijke als geestelijke diepte. 
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Bijvoorbeeld schoon in het voorvoegsel oer; verder in het Duitse grund, abgrund, schlund, 
mund, rund, fund, grube, null, mut, cut, schuld, huld; Latijn umbra, schaduw, obscurus, 
unus, una de onnaspeurlijke eenheid, ullus, nullens; doux (zacht) herinnert aan: dulden en 
geduld; voorts de ontkenning in het Duitse "un" en het Engelse "un" als versterking der 
donkerheid; zo is un, unus (een) volgens zijn oorspronkelijke aard de negatie van het 
"vele". "Noem uw pop Koenigoende", zei men tot een klein meisje. "Neen", antwoordde 
zij, dat is te somber!" De U (in het Duits ü) daarentegen is de eerst schuchter en lieflijk uit 
de donkeren grond tevoorschijn sluipende ik-heid, het sprühen (sproeien) en spritzen 
(spuiten), het frühlingsgrün (voorjaarsgroen), en de blüte (bloesem).


Op de allesomvattende O van de bas en de grondtoon het Al bouwt zich de actieve A van 
de tenor op; maar de vrouw, de subjectieve eenheid, zingt in I en E in de sopraan haar ik-
heid uit. U (oe) is de diepgevoelde alt. In A en O ligt het Al; O is het zijn, A het doen. "Ik 
ben de A en de O!" Daarin ligt nog meer dan: Ik ben het begin en het einde.


Zo veraanschouwelijken de vormloze klinkers de grote, innerlijke beginselen van het zijn: 
in A de actieve kracht van de daad, in E en I de lijdende en gewillige, afwachtende ik-
heid, in O het grote, volle willen Gods, in U (oe) de donkere afgrond van het lijden. De 
medeklinkers daarentegen, verband houdend met de onderscheidene delen der 
menselijke gestalte, drukken meer de uitwendige zijde van het bestaan uit. - Komen de 
eerstgenoemden overeen met de hoofdstemmingen en de zijden van het zijn en het 
bestaan, met de kleuren en gevoelens en stemmingen onzer excistentie, - de 
medeklinkers daarentegen meer met de vormen en gedaanten, de werkzaamheden en 
opvattingen onzer ziel.


Even duidelijk als bij de vocalen, valt ons bij de meeste consonanten, bijvoorbeeld bij b, f, 
h, k, l, m, n, r, s, t, w de geestelijke betekenis ervan in 't oog.


De b, deze lippenklank in velerlei soorten van schrift, ook door de hiëroglief der lippen, 
zoals zij in de Latijnse hoofdletter B is uitgedrukt, - enerzijds met de wekere V en W, 
anderzijds met de heldere P, zowel zichtbaar als hoorbaar en geestelijk innig verwant, - is 
het teken van de lippen en de mond: labium, labbra lèvre, lip; bouche, bocca, mond; en 
van het spreken: parlare, hablare (Spaans). Derhalve treedt in bijna alle talen de vader op 
tegenover het kind, als die daar zegt en spreekt en gebiedt, en het geschiedt, in: Abba, 
Baäl, Papa, pope, baba, babbo, bassa, Pascha, pater, padre, pére, pae, padar (Perzisch), 
batar (Syrisch), daarvan o.a. vader, Vater, fader, father; omgekeerd, en toch veelszins 
gelijkluidend, maar slechts met de zachte b, heet het met spreken beginnende, 
stamelende kind: bube, babe, baby, boy, bébé, Syrisch babia; Fenicisch babion; Arabisch 
babah; Iers baban, enzovoorts.


Vergelijk verder tot karakteriseering van de b en de p: biblos, Bijbel, Babel (het babbelen), 
bidden, boeten, bijten, brommen, blazen, blokken, brullen, bellen, pruttelen, praten, 
pralen, en zo meer. In 't Frans, tendele uit het Latijn: babiller, bailler, bavarder, baver, 
blaguer, barbotter, boire (bibere), blamer, bouder, bouchée, bah! bruit, bst; in 't Engels: to 
beg, brag, braul, babble, blubber, bawl, bel, bite.
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Maar B is ook de letter van het krachtige uitstoten; bijvoorbeeld in bom, bang, boem, in 
vele talen voor de uit de monding van het kanon losbarstende donderslag gebruikelijk; zij 
geeft dat uitstoten ook te kennen in de werkwoorden puffen (duwen of stooten), push, 
pousser; daarmee in verband, bul, boeuf, buffle, buffel: de met kop en horens voorwaarts 
stotende stier; ja ook in "boom", als iets dat uit de grond, evenals het woord uit de lippen, 
met macht en kracht naar buiten dringt.


C stelt ook in beeld de hand voor, die iets aanneemt; capio, vandaar het oud-Duitse 
capieren, iets aanvatten. Te verklaren zijn uit dit aanvatten der hand en uit de handvorm: 
ceuillir, capaæ, capto, captif, captio, captatio, in 't Engels to catch, Spaans coger, Grieks 
chao; carpo, plukken; cavus, hol, caverne. In col, dus c en o, hebben wij het collectief 
begrip van bijeenrapen: colligare, colligere, collectiv, verzamelen, componere, 
samenstellen, concipes (opvatten), Frans conception; copia, voorraad, coupe, beker, en 
over 't algemeen in alle door de voorvoegsels coll, con en com beheerste woorden.


D, d, is het beeld van de uitgestrekten arm, met de hand die geeft, en allereerst de letter 
van het zuivere geven: Sanskrit Davas = God, van dio, licht uitstralen, schenken, Deus, 
Dio, Dieu, Lithaus Dievas, IJslands Dia; dare, donner, don, dot, dotare, da; vergelijk "daar" 
in alle samenstellingen. Uit het begrip van het geven heeft zich logisch het delend woord 
gevormd, zoals in distribuer, dispenser, dissiper, diviser; zo verzoekt de Fransman ons, 
hem iets te geven, met: du pain! de l’eau!, des habits! Evenzo vertoont zich het 
delingsbegrip in het vorvoegsel de, gelijkstaande met af, uit, ont; en iets daarvan in 
déchirer, déposer, dépouiller, dérouler, dérober, ook in distinguer, divertir, dissoudre, 
divorce, distiller, enzovoorts.


F, na met V en daardoor met B verwant, is het gebonden, kant en klaar tot feit geworden 
woord. Zo omvat de taal in grootse, met de Bijbel overeenstemmende filosofie de Zoon 
in: filius, fils, fieu, figlio, filhe (Hongaarsch), fiù, als het van de Vader uitgaande, door het 
fiat vastgeworden Woord. - Zie het Evangelie van Johannes. - In 't algemeen laat deze 
taal door een schone wet in prachtige symboliek het zachte waaien, wensen en willen des 
harten tot het reeds hardere verbum, verbe (Frans, verb (Engels) stremmen, en daarna in 
het harde, factum, fait, feit, fact, fatto, tot daad worden. Zo verhardt zich in het Engels de 
eindeloze onbepaalde wijs tot iets geschieds, tot het afgedane deelwoord van het 
verledene, en evenzo tot zelfstandig naamwoord; to leave, to bereave verandert dan in left 
en bereft; to lend, rend, spend, in lent, rent, spent; en evenzo to live to give, in het 
zelfstandig naam woord life, gift. Evenzo verandert in het Frans het zachte doen van 
peindre, plaindre, attendre, entendre in het harde zelfstandig naamwoord: peintre, 
peinture, plainte, attente, entente. Zo verhardt zich in het Angelsaksisch wäs, water, tot 
foss, waterval, en vergeestelijkt zich omgekeerd vine, de wijngaard, tot wine, de wijn; 
zoals ook b dikwijls tot p, d tot t, c tot k verhardt, en s zich geestelijk veelbetekenend in z 
verandert. Zo bevatten de volgende woorden allen het begrip van het tot iets 
gekristalliseerde, vastgewordene, gemaakte, en staan zij met het feit in verband. Zo in het 
Duits: Fertigkeit, Festigkeit, Fähigkeit, Form, Figur, Fessel, Fehde, Faust, Finger, Fleisch. 
Ook: fatum, figura, forma, fabula (het gedicht), facundia (slagvaardigheid), facultas, 
festum, fortis, fortuna, enzovoorts; verder: faire, fantaisie, fancy, faute, ficher, flanguer, en 
anderen meer. En hetzelfde wordt steeds door het voorvoegsel "ver" uitgedrukt.
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In de G, dat strot- en keelgeluid, ligt het begrip van de totaalinhoud en van het zich 
geven, het geboren worden, het gezamenlijke en het gehele; zo in het Grieks: gè, de alles 
barende aarde; zo in het Duits het voorvoegsel ge: getier, gewürm, geflügel, gebein, 
gewächs; zo in het Frans de uitgang age: feuillage, plumage. Evenzo, doch slechts in ’t 
algemeen: God, genade, geven, geheel, geluk, goed, gunst, gnana (Sanskrit) het 
gewetene. Bovendien ook het begrip van het verzwelgen; denk aan: groeve, graf, grond, 
gorge, gouffre, gueule, goulet, gourmand, goùter, goinffrer, engloutir, enzovoorts.


Dat de H oorspronkelijk, zoals hierboven reeds is opgemerkt, bij elke klinker als de 
uitademing der ziel aanwezig is, - in de Oosterse talen en bij berg- en woestijnvolken ook 
nu nog krachtig - werd reeds in vele oude alfabetten, o.a. in het oud-Italiaanse, oud-
Griekse en Fenicische, door twee loodrechte lijnen, met een dwarsstreep of een krul 
verbonden, zoals onze H, voorgesteld, en is een beeld van de luchtpijp, van het 
strottenhoofd. Zij drukt het waaien van de adem in de hoogte uit; zo bovenal in haleine 
(Frans), ruach (Hebreeuws), Hauch (Duits), vandaar ruikbaar en rieken; voorts in hebben, 
als een verlangen, opheffen, koesteren, Latijn habere, Engels to have, Angelsaksisch 
habban, Duits haben, Zweeds hafva; verder in hal, hart, huis, hoogte, heffing, heil, 
Heiland, hemel (heaven), Halleluja!  Zij is ook door de ch met g verwant, en voorts met k: 
Hauch und Geist gebärt Kampf (adem en geest baart strijd).


De K, oorspronkelijk als de vuist aan de arm en daarna als knots geschreven, oud-
Italiaans, oud-Grieks en Fenicisch als dorsvlegel, of als arm met dolk, Fenicisch nu en 
dan volkomen als strijdbijl, werd vroeger en tegenwoordig nog bịj de Oosterlingen met 
een hard keelgeluid uitgesproken; zij is de letter van de kracht en de kamp, en komt 
dikwijls met de R van het verscheuren voor. Haar geest voelt men in: kramp, krijg, 
kruisigen, krommen, kraken, krassen, krankte, kritiek, kerker, krul, kandjar, (Javaanse 
dolk), Kain, khan, (Tartaars heerser), karal (oud-Saksisch) de sterke, pittige man, vandaar 
ook Karel en kerel, en larl en Earl; verder koning en kunnen, keizer, anker, koen, koud, 
katal (Hebreeuws doden), kill, (Engels), ook crush en crunch; kick (Grieks kekio); couper, 
coup, couteau, knife (mes), cruel, écraser, cruccio (Italiaans wrok), cozzare, hard stoten, 
crux, en anderen. Men lette ook op de negatieve N in: knecht, knots, knoet, kuarsen, 
knorren, enzovoorts.


L is de ten hemel geheven, smekende, prijzende, verlangende arm, de belovende, naar 
boven strevende hand, en drukt het aanroepen van God en de idealiteit uit; zo bovenal in: 
El (Hebreeuwse God) en de samenstellingen: Michaël, Gabriël, Bethel, enzovoorts; verder 
met de adem des geestes, met h, verbonden in Halleluja, heel, heilig, hemel, hel, helder, 
hal; zie verder: ziel, engel, licht (Deens lys, Engels light), luchter, lied, leed, luid, lof, lust, 
leven, life (Engels); als werkwoord: leofuan, liffian (Angelsaksisch,) libau (Gothisch), lefwa 
(Zweeds), Leben (Duits); leefde, leven, luvian, lufian (Angelsaksisch, ljubi'tj; (Russisch), 
lieben (Duits), loab (Sanskrit), libere (Latijn). - Hierbij merke men op, hoe "leven" en 
"lieven" dezelfde wortel hebben, want leven is lieven. - Verder in de Latijnse en de 
Romeinse taal: lux, lumen, luna, laetitia, lacrima, lenitas, libertas, lingua, liguidus, ala, 
lumière, élévation, lame, lion, lis, aile, hélas! enzovoorts. De L is echter ook, in wijsgerige 
overeenstemming met het vorige, de letter van het vloeibare, het liquide (denk aan de l 
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mouillée van het Frans) en van het vloeien, bijvoorbeeld in couler, flow, Flusz, fluidum, 
float, vloed, vloot, vlot, flottielje, enzovoorts.


Dat de M in de natuurtaal iets alomvattends, een kring, een met het vrouwelijk lichaam 
overeenkomende welving betekent, waaruit iets wordt en voortkomt, dat wordt ons 
bovenal bewezen door het gewichtige woord moeder, mater, mère, mama, mamma, 
maman, mother, madre, matj (Russisch), matka, (Pools), mac (Wendisch), moder, mor 
(Zweeds), moder (Deens) Mutter (Duits), mae (Portugees), méter (oud-Grieks), madar 
(Perzisch), mada, mata, madra, meddra (Sanskrit); oud-Egyptisch; muth, Tibetaans: ma, 
Siamees: ma, en dergelijke meer; al naarmate het passieve dulden en ontvangen of de 
verscheuring, of het actieve, voortbrengende beginsel meer op de voorgrond geplaatst 
wordt, doch bijna altijd steeds met de voortschrijdende T (ontwikkeling), zoals 
bijvoorbeeld matric en matrice. Voorts vinden wij hetzelfde begrip van de M in: mens, 
man, Sanskrit man, manusch, Frans mâle; verder in: midden, meer, more, macht, 
monarch, meester, magie, moed, mythe; ook in: hemel; zeer schoon in het Duitse woord 
Heim (tehuis) en in kiem; ook mort, moord, moru, oud-Slavonisch; morior (Latijn) sterven; 
verder in mundus, monde, meer, mare, mer, mond, muil, mouth. Uiteindelijk spreekt zich 
het omarmende van de M in het bezittende uit: mijn, mein, mon, mien, mio, my, mine, min, 
men, moy, en anderen. Het omvattende komt bovenal in het voorvoegsel "om" uit; verder 
in much (Engels) veel, evenzo: myeken (Zweeds), multum (Latijn), molto (Italiaans), mucho 
(Spaans), muito (Portugees), moc (Tsjechisch), enzovoorts.


Hoezeer N de letter der ontkenning en der negatie (negare, nier) is, hebben wij reeds bij al 
de klinkers waargenomen; verder zien wij het aan: neen, nein, (Duits), non (Frans), no 
(Engels), no (Italiaans), na, ne (Angelsaksisch), ne (Russisch), na (Perzisch), na (Sankrit), 
niets, nichts, niente, nulles, neowight (niet is ding), never (Engels), naefre (Angelsaksisch). 
Schoon komt dit óók uit in het woord nieuw, neu, nouvea, new, neow (Angelsaksisch), nua 
(lers), newyz (Wendisch), novus (Latijn), nava, non (Hindoestaans), nava (Sanskrit); het 
nieuwe is steeds iets nog nooit geziens, nog niets bestaands; evenzo aan: naus (Sanskrit), 
naus (Grieks), het schip: nef navis, nave; want het schip is de negatie van het water: eau, 
ave, en awa, affe, aife, aage, dat niet binnendringen mag. - Kan men beter het gevoel van 
het drijvende, varende schilderen? - Voorts is van betekenis: nacht, deze negatie van de 
dag, zoals nuit, night, note, noche, (Spaans), nox, nyx (Grieks), nat (Deens), natt (Zweeds), 
notschj (Russisch), nosch (Slavonisch), nocht, Iers), nischa (Sanskrit); eindelijk in één (niet 
het vele) en in binnen (niet het grote buiten). Evenzo betekent in de Negertalen en op 
Tahite na: gij, d.w.z. niet ik, niet actief; want ik, gij en hij, komen in de geest overeen met 
de bedrijvende, lijdende en onzijdige vorm van het werkwoord, het mannelijk, vrouwelijk 
en onzijdig; in het Sanskrit noemt de vrouw haren man: poti, de heer, en hij haar: potni, 
niet de heer. In het Mexicaans noemt men eten, dus verzwelgen of vernietigen: iniqua; 
vlees dus iets doods: naca; vlees eten, dus een reeds dode ik-heid vernietigen, noemt 
men: nin acaqua. Van de Duitse (en Hollandse) onbepaalde wijs zegt Dr. Wienbarg: "de n 
is daarin het teken der abstractie, dus der geestelijke negatie", die maar al te zeer het 
Duits verzwakt.


De R, reeds in het oud-Grieks, Fenicisch en oud-Italiaans ook als knots of driekante 
strijdbijl geschreven, staat daar geheel en al op zichzelf en van allen gescheiden, is de 
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letter van de toorn, van de wrok, van de wraak, en brult uit de kaken van de 
verscheurende tijger. In gedruis, rumoer, schreeuw, krijsen (crier, to cry), ruist, roept, 
ratelt, rochelt en rammelt zij. Zij is ook de letter van het rijten, het roven en het rapen, to 
rob, rape, ravir, rapere, ran (Scandinavisch), rauben (Duits), roffa (Zweeds), en roof. Verder 
wordt haar betekenis afgeleid uit: rommelen, ruig, ruw (Frans en Engels rude), rijten, 
ritsen, wrijven, wringen, ranselen, rukken, en uit: nors, hard, grof, bars, scherp, streng. Zij 
komt versterkt met een voorvoegsel voor: ontrukken, vaneenrijten, verrekken, en in 't 
algemeen in "ver", zoals ook: déchirer, lacerare, to tear (Engels). Vergelijk verder: racler, 
(krassen), raffler, rafelen, rapide, ras, ras, geschoren, raser, scheren, ravir, roven, rayer, 
rijten, réfracter, stralen breken, rétrécir, beperken, rôtir, griller, roosteren, révolter, in 
opstand komen, rouer, radbreken, ruiner, verderven, mordre, trancher, etcetera; sar, tsar, 
czar, heer of meester, in 't Assyrisch en Russisch staat met zacher, in 't Arabisch de 
vaneenrijtende, in verband. (Waarom en hoe deze letter uit de Chinese taal, dus voor een 
vierde gedeelte der mensheid verloren is gegaan, is raadselachtig!)


De S, zoals reeds is opgemerkt, de omtuining der tanden voorstellend, is de letter van het 
lispelen en het vrezen, het sjilpen en stamelen en sissen, van de spits, de steek, de 
splinter en het scheiden, separare. Zo bijvoorbeeld van in: steken, staak, steek, sin 
(zonde), Sünde, stijl, spits, stuk, splinter, sectie, segment, sabel, spies, scheiden, snijden; 
voorts in: solus, seul, salvare, sauver, sauce, secret, sécréter (afzonderen), sévère, streng, 
siffler, esprit, spirit. In de Duitse z = ts wordt de s harder, zoals men ziet aan zerreiszen, 
zersetzen, zerfetzen, verletzen en verschmelzen; vergelijk het voorvoegsel "zer" in alle 
samenstellingen; verder de Duitse woorden: Zahl, Zaum, Zaun, Zorn, züchtigen, zwingen 
zwingen, zweifeln, Zwietracht, in 't Frans: zizanie.


De T, de hiëroglyfe van de mens met uitgestrekte armen voorstellend, is de letter van de 
tijd: tempus, tempora, temps, time, timme (Zweeds), tim, tima, eternitas, Tag, tausend, het 
Franse tôt, bientôt, tantôt, sitôt, en bevat derhalve verschillende, zich uit het tijdsidee 
ontwikkelende begrippen, die uit de aard der zaak meer in de werkwoorden hun 
uitdrukking vinden. Zo allereerst het begrip van voortschrijden. Vergelijk: stap, tred 
(Tathâgata de voortschrijdende Boeddha), tact, tik-tak, treden, trappelen, trappen, troep, 
tappen, tanzen (Duits, dansen), tasten, trippelen; ook op het gebied van de klank: 
trompetten, trommelen, tamboer, timbre, trillen, triller, tokkelen, trappen. Ten tweede 
ontwikkelt zich uit het voortschrijden in de tijd het doen, de daad, volgens haar 
verschillende zijden: tellen, telen, treuren, treffen, turnen, Frans tourner; verder, ten dele 
uit het Latijn, tenir, tirer, tisser, tordre, torturer, tourmenter, traiter. Ten derde vloeit uit al dit 
doen het begrip der totaliteit voort: totus, total, tutto, tout, trés, trop, Titan, titel, terra, 
tempel, en in vele talen van de Dood: tuer, mattare, töten, van de wortel "than" (rekken), 
uitslaan, lang uitstrekken, (vergelijk bịj Homerus "de languitstrekkende dood").


De zo schone W, in V harder samengetrokken en dus verwant met B, de letter van de 
geest en van het wee, is het waaien van de wind, het willen, werken, wentelen en wijzen 
van de geest in de wijde ruimte; daarvan komt af: wandelen, weg, worden, wezen, werk, 
woord, wil, welzijn, wens, wonder, waarheid; in de natuur: wereld, wind, wolk, weer, 
warmte, water, weiland, woud; en óók, zoals reeds is opgemerkt, de naam van de 
buitenlander en zwerver; wohalisk (oud-Duits), vealk (Middel-Duits), walch, d.w.z. de 
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daarheen golvende, vandaar Walis, Walachei, Wales en Wels, en walnoot. Zo ook de vér 
strekkende vragen: wie, welke, wat, waar, wanneer, waarom; Engels: who, what, which, 
when, why, where.


In de met haar verwante V concentreert zich het waaien van de geest en wordt het 
tastbaar; vergelijk ook hier de betekenis van het voorvoegsel "ver". Daarna: vocaal, 
voyelle, vowel; volk, vol, voor, volere, vouloir; voie, vaste, vent, vapeur, vie, vision, vide, 
void, virtus (kracht, deugd), violentia, vacuum vidus, volumen. Schoon is het, dat reeds bij 
de Indo-Germanen de wortel vaida, in het Grieks van denzelfde stam, en ook in het 
Gothisch vid, veidon, vide, "vitan", tegelijkertijd "zien" en ook "weten", dus intellectueel 
aanschouwen, betekent. Ook hier leert ons de taal, die alles weet, prachtig, zoals 
hierboven reeds is opgemerkt, hoe het waaien van de geest allereerst tot willen en zien 
(volere, videre), daarna tot woord, verbum, verhardt, en eindelijk verstijft, en verwerkt 
wordt tot factum en fatum.


Uiteindelijk is de X als Ks op te vatten; zij stemt ongeveer met de gekruiste armen 
overeen, en is ook als verschoven kruis het teken van het onbekende en het mysterie.


Zo bemerken wij in de gezamenlijke letters niet louter dode en toevallige tekens en 
aanduidingen der klanken, maar intellectuele en veelbetekenende uitingen van het Al, en 
wel in de klinkers algemene, in de medeklinkers van de mens als mikrokosmos afgeleide. 
En daar hun voorkomen en hun intellectuele betekenis aan alle talen gewoon is, zien wij 
daarin de nog aanwezige en over ’t algemeen niet uit te roeien sporen van de oer- en 
natuurtaal.


Deze sporen vindt men natuurlijk het veelvuldigst in de geestrijkste talen; maar ook, en 
dikwijls met verbazingwekkende duidelijkheid, in de minder ontwikkelde talen, ook bij 
geografisch en historisch gescheiden volken. Zo heet in het Chinees de vader fu, de 
moeder mu, de mens jin, de zo waardeloos geachte vrouw niu; gij is ni (niet ik), ta ta ta is 
voorwaarts of verder marcheren; in hun kosmologie heet het mannelijk beginsel Hiang, 
het vrouwelijke Hieng. Men ziet de schone overeenstemming met onze theorie. Ook de 
taal der Polynesiërs, dat op kleine eilanden in de reusachtige oceaan verstrooide volk vol 
mystieke ideeën en spookachtige verschrikkingen, met zijn tedere poëzie en zijn 
kannibalisme, het lange, sombere zwijgen en de uitgelaten vrolijkheid dezer reuzen, die 
aan tering uitsterven, is zeer rijk aan prachtige en veelbetekenende woorden van 
natuurklank, zo bijvoorbeeld Ao, de wereld, het heelal, het centrum, het hart der dingen 
(dus ook hier de Alpha en Omega); moe, slaap, verborgenheid, diepte; moana, de 
afgronden der zee en des hemels; nina, begraven, wegdoen; nupa, duisternis, treurigheid; 
nioni horroroa (vergelijk het Franse horreur), de godin van de tweedracht en de moord; ia, 
ik; na, gij; ata, uitspruitende bloemstengel.


Zoals vooruit te verwachten was, vindt men deze gemeenschappelijke sporen het meest 
of bijna uitsluitend in de oorspronkelijke, twee à drie lettergrepige, grondbegrippen 
uitdrukkende wortelwoorden, doch niet, of op verre na niet in die mate, in de 
samengestelde en ondergeschikte woorden, waarin de afgesleten en afgestompte wortels 
bijna niet meer te ontdekken zijn.


67



Dat vaak hetzelfde wezen in verschillende, gelijkgevormde talen geheel anders genoemd 
wordt, kan ons niet verwonderen, aangezien het tot de vrijheid der taal behoort, een zijn 
van onderscheidene zijden te beschouwen en het dienovereenkomstig uit te spreken. Zo 
wordt God: Jehovah, Jahve, Jah, Elohim, Adonaï genoemd, en bovendien nog de Sterke, 
de Barmhartige, de Eeuwige; zo moeten de Arabieren voor de leeuw 500 namen hebben: 
de verslindende, de in woeste plaatsen wonende, de donderende, de brullende, 
enzovoorts. Zo heeft het Sanskrit 54 benamingen voor koning, 13 voor berg, 10 voor 
boom; in het IJslands moeten er 120 namen voor eiland bestaan (Dr. Hartenstein). Zo 
stammen in onderscheidene talen de woorden mors, mort, moru enzovoorts uit de wortel 
mar (Sanskrit voor zot); deze heeft de Duitse taal in "Mord" bewaard, de Hollandse in 
"moord", en de Engelsche in murder; daarentegen treedt in dood en doden, van than, 
uitstrekken, het begrip van de heen- en voortschrijdende, alles neervellende doodsengel 
op de voorgrond; in "sterven" uiteindelijk de wortel "star", begrip: storten. Zo hebben wij 
de vormen van mater leren kennen; wanneer echter in het Sanskrit het moedertje en in 't 
algemeen de oudere zuster atta heet, - vandaar in 't Grieks, Latijn en Gothisch: atto, 
moedertje (van Atta, vader, waarvan het Duitse Aette) - dan betekent dat: de 
rondtrippelende en ijverig werkende. Zo bevat het Duitse "Gott" de begrippen van goed 
en geven; zeer logisch, want het ligt in de aard van het goede, dat het zich geeft; het 
Italiaanse "Iddio" daarentegen meer het begrip van de algevende ik-heid, enzovoorts.


De versterking der klankbetekenis door herhaling komt het duidelijkst in het kinderlijk 
gestamel uit. Zo is het in de verschillende talen (men lette op de schone 
overeenstemming der klanken met het dusver gezegde): mama, papa, baba, lala, 
(kindermeid) bébé, bonbon, fifi (pop), lili, tata (lopen,) nini (eten), nana (slapen), 
enzovoorts; en dat vindt men dan ook bij alle natuurvolken. Zo in Honolulu, Udschidschi, 
Makalolo, Titicaca, Kukunoor, Tse-tse; tin-tin, sneeuw, ut-ut, hout, bij de Korjeken. Dit 
schijnt op een diepe intellectuele wet te berusten. Vergelijk Jezus': Voorwaar, voorwaar! 
ja, ja, neen, neen, en anderen. "De herhaling", zegt Napoleon I, "is de sterkste figuur der 
spraakkunst."


Op schone wijze laat zich uit deze beginselen menig grondwoord verklaren. In 
overeenstemming met onze opvatting leert de Rooms-Katholieke Kerk, dat de naam 
Jehovah de uitspraak van al de klinkletters I, E, O, U, A (met inbegrip van de uitademing) 
insluit. Het is nog niet bewezen, dat de Joden God nooit onder de naam Jehovah hebben 
aangebeden. Zes S'phiroth (uitfonkelingen) zegt de Kabbalah, vormen de Naam! (Zie 
Molitor, II, bladz. 243). Zoveel staat vast, dat meer dan 1.000 jaar lang een ook door de 
Heilige Geest beademde Christelijke Kerk het gedaan heeft, wat voor ons van minstens 
even grote betekenis is. Ook Böhme schrijft over deze Naam: "De eenheid is de I; de E 
keert in zichzelf terug, de H O maakt een cirkel of omsluiting van zichzelf. De V is geest; 
en in A gaat de geest uit tot een werkend leven." Adam, juister Hatam, is dan de levende 
adem, de voortschrijdende, alles actief omvattende. In de symbolische Duitse taal is Ma /
nn het algemeene, alles omvattende actieve; en We / ib - want de eerste lettergreep, de 
ingang, is beslissend voor het woord, waarom dan ook in vele talen deze hoofdklank met 
een grote letter begonnen wordt, - het waaien en het wee der enigszins zachte (e), der 
spraakzame ik-heid (i, b). Vergelijk verder: homo, femina, homme, en femme, masculin en 
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féminin: Adam en Eva, enzovoorts. De geest van elke taal in 't bijzonder, het onbewuste in 
haar, kiest te allen tijde uit het etymologische juist datgene, dat hem behaagt, maakt 
daaruit levende woorden, en laat al het andere verdwijnen; daarop berust het gestadige 
worden en vergaan van alle talen. Zo karakteriseert het "ja" de Duitse en de Hollandse 
taal als een hoge, intellectuele taal, met de natuurtaal verwant; oui en yes, en ook het 
Italiaanse si, staan niet zo hoog; no en non daarentegen zijn groter dan "nein" en "neen." 
De negatie van het Duits en het Hollands lijdt aan subjectivisme. Hoe treffend dat woordje 
"Ei", dat reeds als oerwoord, evenals het ook zo veelbetekenende "Om" van Indië, op de 
tempel van Delphi stond; een E, dus iets vrouwelijks, ontvangends, broedends, dat zich 
tot de I der ik-heid ontwikkelt. In "Keim" (Duits voor: kiem) komt daarbij de beslissende 
"K". Schoon is het Latijnse "nomen", vandaar nom, nome, Name, naam, name; voor- 
eerst ligt in no de negatie, de afwijzing van het Al, zoals in "neen" en "unus", deze eerste 
voorwaarde en beperking der ik-heid; en daarna in men of min (nomini), een bezittend 
omarmen van een ik.


Wie zich in deze natuurklanken en hun geestelijke inhoud inleeft, voelt de schoonheid van 
zo menig, door de onsterfelijke ziel uitgeademd woord. Hoe schoon in het Sanskrit: 
"vulka", de vlam! Wat waait zij in vul zacht en opwaarts strevend. Maar zij doodt in ka, 
want waar deze moordenares met haar vlammentong komt, vernietigt zij het leven. Hoe 
groot in reusachtige omvatting het Hebreeuwse "Jôm Jahve!" (de dag van Jehova!) deze 
sterke, enige eenheid van de tijd, die in het Griekse aiôn en in het Duitse Aeonen weer- 
klinkt. Forte Deus! wat dreunt dat machtig, en toch zacht uitklinkend, als iedere echte 
kracht! En in het Hebreeuwse "tohu vabohu" hoort men de a en de o in de oergrond met 
elkander worstelen, waarvan zelfs het volk in Frankrijk zijn tohu bohu gemaakt heeft. 


Even schoon en toepasselijk zijn in het Sanskrit de namen Gods: vooreerst ôm of aûm: 
het alomvattende Al, volgens de Brahma-leer het onuitsprekelijke, het neutrale, God vóór 
en buiten de Schepping. In de Bhagavad Ghita spreekt het woord van Brahma: "Onder de 
woorden ben ik het een Om, en onder de letters de A." (X, 25, 33) Zo schrijft P. Wurm 
(Boeddhisme): "De wakende toestand wordt aangeduid door de A, de droomtoestand 
door de U, en de diepe slaap door de M." Voorts brâm, in de natuurtaal de zich 
uitsprekende B; daarna R, het gescheidene van het Al; verder het actieve principe A, maar 
ook de (in de schepping) alomvattende M. Vandaar Brahma, de Schepper, de Vader, 
volgens de Brahma-leer: die zichzelf kent, die de wereld niet kent; Vischnoe (de door het 
woord ontstane ik-heid, met inbegrip van haar lijden), de Onderhouder, de Zoon; 
uiteindelijk Schiwâ of Skiwa, de scheiding S, dodend k, de waaiende ik-heid, iva, volgens 
de Brahmanen: de Verwoester; en allen vormen de Trimoerti, Drieheid, Trinitas, 
Drieënheid, de voortschrijdende Openbaring Gods. Zo zegt de Joodse traditie: Abbah! 
dat is het geopenbaarde (bb), actieve principe (aa)."


Uiteindelijk bemerkt men in deze symboliek van het geluid ook de geestelijke toonaard en 
de kleur van een taal. Zo bezitten de talen der tropische, in de vrije natuur levende 
zonnevolken een grote rijkdom van heldere klinkers en krachtige natuurklanken, 
tegenover de meer in steden levende, in huis zich ophoudende, noordelijker volken, wier 
geluiden dikwijls wederom aan het klagen en suizen en doffe ruisen van de wind in de 
sombere dennenwouden herinneren. Ook hebben die volken van het Zuiden, volgens de 
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overeenstemming tussen de klinkletters en de grondkleuren, een zuiverder uitspraak van 
de eerstgenoemde, en tevens een krachtiger en blijmoediger kleurenzin, dan de Noorse 
volken. Het Sanskrit, waarvan een filosoof beweert dat deze taal veel te schoon is om ooit 
volkstaal geweest te zijn, drukt reeds krachtens de meestal overheersende A (Deva 
negari: Godenschrift) een klaar, actief, blijmoedig, levendig denken en doen uit; evenzo de 
Maori-taal der in de blauwe zee, in de zonneschijn levende Polynesiërs: Ja ora na loti! (ik 
groet u, bloem!)


Ook het Italiaans heeft een overvloed van vocalen, die echter niet in gelijke mate door 
daarmee overeenkomende consonanten geregeerd worden; het mist de w en de x, en 
bovendien de samengestelde medeklinkers, en is dus in 't algemeen meer een weke, 
vrolijke taal der kleur en des gevoels, dan van de adem, de kracht en de diepte, - vergelijk 
Tasso en Ariosto met Goethe en Shakespeare. Wel is een Dante in het uitspreken en de 
plastiek van de hartstocht onovertreffelijk, - maar hoe ver staat hij in diepe theosofie ten 
achteren bij vergelijking met een Jakob Böhme! Het Grieks en het Spaans zijn krachtig, 
vrij, harmonisch ontwikkeld; beiden zijn door hun O omvattend en als een geheel op 
zichzelf van anderen afgesloten, vol en trots, weinig wetend van lijden en wereldsmart.


Anders is het Duits, dat in het denken over de begrippen van zijn en worden zich in een 
waarlijk wijsgerige zinsbouw beweegt. Hier ontbreekt veelszins de A, dus snelle handeling 
en effectvolle taal, en ook enigermate de O, terwijl de J, de W, en vooral de E en de N, 
meer op de voorgrond treden. De Duitser is daarom dan ook minder optimist en 
omvattend, dan wel geleerd, particularist en specialist; niet het Al, niet de eenheid, maar 
het op zichzelf staande gedeelte, ook in de politiek, is voor hem gewichtig; vandaar zijn 
grondigheid, zijn ontleding en zijn kritiek. Reeds in de zo veelvuldig voorkomenden 
uitgang "en" ligt diepte, maar ook ontkenning; iets droefgeestigs in het doffe "tum" en 
"ung"; de overtalrijke e's en u's wijzen op bescheidenheid en berusting; (men denke aan 
de geliefkoosde lijdende vorm: es wurde mir gesagt, es würde sich lohnen, es wird sich 
machen , enzovoorts) en op de over 't geheel droeve grondtoon van zi jn 
wereldbeschouwing; vergelijk Hegel, Schopenhauer, Hartmann, en zelfs Goethe's "Faust", 
met de blijmoediger denkers Plato, Socrates, Pythagoras, Seneca, Epictetus, en anderen.


Nóg lijdender en berustender zijn de Slavische talen met hun i en e en hun dubbele 
medeklinkers, de scheidende en ontbindende s, z, sch, sl, sts, glie, en de weemoedige, 
wensende wt, wl, lw, - vormen die door hun inhoud en krachtige vocaalvulling letterlijk 
smachten en naar de leer van het Nihilisme smaken. Door zijn stomme, maar overigens in 
woorden als flamme, âme en dergelijke poëtisch-ideaal klinkende e kenmerkt de 
Fransman zich als voor het eeuwig vrouwelijke ontvankelijk; de Galliër is steeds gai, 
galant, brave et babillard, en zijn onvertaalbare "causerie spirituelle" is uit taalkundig 
oogpunt karakteristiek. Het Engels wijst door de nevelachtige en bedekte uitspraak der 
klinkletters op een gebrek aan blijmoedige, veelkleurige levensbeschouwing, aan vol en 
vrolijk levensgenot, op een weerzin om zich geheel te geven zoals men is, en ook op het 
onvermogen om zich uit te spreken; dientengevolge is de Engelsman gesloten en zuinig 
op zijn woorden, en in de regel ook niet welsprekend. Zijn grote I (ik) is absoluut 
kenmerkend voor zijn zo sterke, op zijn eiland geïsoleerde ik-heid. Grootsch en 
monumentaal daarentegen is het Hebreeuws, evenals het daarmee verwante Arabisch, in 
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zijn schone verdeling van klinkers en medeklinkers, en zijn rijkdom aan a's en o's, waarom 
men dan ook in deze talen beter en verder kan roepen, dan in de Noorse en Slavonische.


Zo zijn zelfs reeds de grondelementen ter talen symbolisch, en berusten zij op algemene 
en diepliggende krachten en aandoeningen der ziel. Evenzo hebben de woorden en 
uitdrukkingen, de zinswendingen en spreekwoorden, de poëtische en allegorische figuren 
en beelden der onderscheidene talen een alle mensen gewone zinnebeeldige betekenis. 
Allereerst is het, zoals wij reeds opmerken, de menselijke gestalte, die daartoe verreweg 
de rijkste bijdragen levert; en men kan dan ook wel zeggen: de taal is de mens zoals hij 
leeft en lieft, zoals hij zit en staat en gaat, waakt en slaapt, eet en drinkt, arbeidt en 
schept, dankt en blijde is, leeft en lijdt en sterft. Maar ook aan de rijke, ons omringende 
natuur ontleende de taal als spelend haar beelden en begrippen, en daarvan vormt zij 
woorden. Beziet men die woorden van naderbij, dan verbaast men zich er over, hoe al 
onze abstracte uitdrukkingen op concrete en plastische denkbeelden berusten, en dus 
symbolisch zijn. Wanneer wij over stand en ambacht, leraars en rechters, over een val en 
toeval, over noodlot en Voorzienigheid, inzicht, zienswijze, voortgang en opheldering, 
over eerlijke, oprechte, standvastige, solide en lichtzinnige mensen, ja over oud worden 
en over sterven spreken, dan denken wij er niet aan, dat dit altemaal symbolische 
uitdrukkingen zijn, waarbij werkelijk bestaande zaken als beelden van het geestelijke 
gebezigd worden. Klaarder en duidelijk wordt de symboliek reeds, wanneer de taal het 
dak en de haard voor het huis, het hoofd voor de aanvoerder, of ook het hoofd voor het 
verstand, het hart voor het gevoel, en de ziel voor de mens, de rechterhand voor de 
sterke, enzovoorts enzovoorts gebruikt. Ook deze beelden zijn geen toevallige en 
zinledige spreekwijzen - daartegen getuigt de omstandigheid, dat zij in alle talen der 
aarde in dezelfde betekenis voorkomen, - maar symbolen, die op het wezen en de 
samenhang der dingen berusten.


* * *

In de allereerste plaats zij het woord, dit grootste aller symbolen van het zijn, doeltreffend 
en toepasselijk, en dus waar. Niemand heeft nog ooit het woord van Plato overtroffen: 
"Het schone is de afspiegeling van het ware." Daarmee is als met één slag vastgesteld, 
wat ware kunst en welsprekendheid is, en wat niet. Waarin de hogere zin des woords 
noemt men echter niet datgene, wat op zichzelf geen leugen is, maar wat op eeuwige 
waarheid is gegrond. Zo berusten epos en drama, de grondvormen der poëzie, op de 
eeuwige wetten der gerechtigheid, der schuld, en der straf, der goede daad en haar 
vrucht; daarop, dat de mens maait wat hij zaait. Het drama is niets anders dan de strijd 
van de mens met die wetten, en zijn uiteindelijke nederlaag; en alleen dan voelt hij zich 
bevredigd, wanneer het blijkt dat deze wetten sterker zijn dan hij. Dat ook het krasse 
naturalisme zich niet buiten deze wetten bewegen kan, bewijst zelfs een atheïst als Zola, 
wanneer hij zijn ellendige Nana ellendig te gronde laat gaan, en een Ibsen, die zijn Hedda 
Gabler zich laat doodschieten. Maar toch heeft dit naturalisme, bij dikwijls 
verbazingwekkende plastiek, gebrek aan diepere waarheid, doordien 't het geschilderde 
niet tot een centrum van het goede en tot de "wet" van het goede terugbrengt. Het geeft 
ons de uitwendige schors, haar rimpels en knobbels, met al de schimmel- en 
vuilnisvlekken; maar het weet van de kern niets af, en heeft slechts holle noten. Bij al de 
Röntgen zielen-fotografie en psychologische vivisectie blijven zijn figuren, zoals zij hun 

71



bloedend, meestal waterzuchtig hart en hun zieke longen welgevallig in de open borst 
dragen, toch kunstmatige, wassen anatomie-poppen uit een kijkspel. Eén kreet des 
harten, - van die spier, zegt de naturalist, - één verzuchting der ziel, van deze adem Gods, 
weegt ruimschoots op tegen al deze nóg zo behendige maaksels en tegen al de 
declamaties van onze moderne toneelstukken over "de stem des harten", over 
"manneneer", en frases over "grote psychologische problemen".


De naturalist zegt: alles is even waar; de verdorvene en zondige is even waar, bestaat 
volkomen evenzo, en komt bovendien veelvuldiger voor, dan de deugdzame held; ziekte 
en vergankelijkheid zijn even waar, zijn volkomen dezelfde natuurverschijnselen en 
natuurwetten, als groei en gezondheid. Dientengevolge is hun getrouwe afbeelding, dus 
de afbeelding van het lelijke, evenzo gerechtvaardigd in de kunst, en in de grond der zaak 
ook even schoon, als die van het zogenaamd schone. Hier ligt de dwaling, en de kloof. 
Het kwade staat niet in waarde gelijk met het goede, de leugen is niet zo waar als de 
waarheid, want zij zijn iets ongerechtigs en vergankelijks, dat ten ondergang gedoemd is, 
waarin schoonheid noch kracht huist. Juist dat vinden van een genot en een welgevallen 
in de zonde, is het grote zelfbedrog, dat de mensen gevangen houdt. Het licht is warer 
dan de duisternis, het ja dan het neen, de liefde dan de haat, het leven dan de dood, en 
God dan de duivel; en dat de mens dat niet gelooft, dat is zijn val en zijn ellende. Het een 
of andere verschijnsel uit de wereld van het kwade als van gelijke waarde te achten met 
zijn tegenstelling in de wereld van het goede, is een onwaar begrip. Zo behoren de 
schuld, de misdaad, de straf en de furiën in de kunst thuis, wanneer het kwade, 
overeenkomstig de waarheid, als bij voorbaat strafbaar en de schuld als het grootste 
kwaad wordt voorgesteld. "Zelfs aan de furiën", zegt Chateaubriand, "gaven de Grieken 
schone gelaatstrekken, want wroeging of berouw is iets schoons", omdat het iets waars 
is. Evenzo behoren in de kunst thuis: het onweer en de orkaan en de toorn van de 
vulkaan; maar niet het verrottende lijk, want dat is een blote verloochening van het leven 
en de ziel. De schildering van de fysische en psychische krankheid, zonder die van de 
daartegen inwerkende gezondheid, - in t algemeen van het kwade, zonder die van het 
overweldigend goede, - en bovenal de tegenwoordig zo veelvuldig gebruikelijke 
verheerlijking van de zonde, en haar uitbeelding als iets op zichzelf gerechtvaardigds, ja 
iets groots en geweldigs, is een leugen, is zelf iets ziekelijks en iets kwaads.


Evenals de golf eerst in de hoogte stijgt en schuimt én bruist en brandt, wanneer zij zich 
tegen de rotsen te pletter slaat, zo ontleent het kwade slechts aan zijn strijden en 
worstelen met het goede een schijn van grootheid en kracht. In zichzelf, en aan zichzelf 
overgelaten, is het totaal hol en leeg en nietszeggend, dom, terugstotend en walgelijk. 
Doordat zij waarheid en leugen, het goede en het kwade, als van gelijke waarde 
voorstellen, vervallen deze naturalisten in allerlei tegenstrijdigheden. Zo bijvoorbeeld 
wanneer Ibsen uitroept: "Wie staat er mij borg voor, dat op andere wereldbollen de 
zedenwet dezelfde, en ook op Jupiter 2 x 2 = 4 is." Een vraag die wij later zullen 
toelichten. Of wanneer zijn dominee Rosmer verdrietig wordt, omdat hij "nooit of nimmer 
de stille, blijmoedige schuldeloosheid kan vinden." Och, arme dwaas! zou men hem willen 
toeroepen, gij zijt jarenlang zielenherder geweest, en nog niet eens bekend geworden met 
het a b c der ziel, namelijk: dat - aangezien alle schuld en zonde een belediging van God 
is - deze God alleen de zonden vergeven kan! Of wanneer diezelfde Rosmer en zijn 
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Rebecca, om een schuld uit te delgen, in de beek springen! Dus: een heelal zonder 
algemene wet, een zonde zonder God, een schuld zonder onsterfelijkheid, een verzoening 
door vergroting en vermeerdering der schuld, schildert men ons daar af! Wat zijn dat voor 
onklare, fragmentarische en jongensachtige begrippen!


En al dieper en dieper worden, door die zogenaamde gelijkwaardigheid van al het đoen 
en al het zijn, de naturalisten in de morele leugen gedompeld.


Het is niet waar, dat er geen absolutie en eeuwige beginselen en wetten van het zijn, van 
het goede en het ware bestaan zouden. Dan ware de wereld reeds lang uit elkaar 
gevallen; want alleen recht en gerechtigheid houden haar bijeen en in stand.


Het is niet waar, dat een tegen God en de wereld en zichzelf in opstand gekomen mens 
edel, grootmoedig en werkelijk welwillend zijn en blijven kan. Buiten God geen goed!


Het is niet waar, dat een vrouw naar het lichaam een vuile deern en naar de ziel een reine 
maagd kan zijn. Wie de zonde doet, is der zonde slaaf!


Het is niet waar, dat de stem des harten hoger staat dan de stem des gewetens. "Uit het 
hart komen voort boze gedachten".


Het is niet waar, dat de echtbreuk, ook de louter psychische, dichterlijk en 
belangwekkend is, - dat is alleen het huwelijk; dat de ideale liefde in de echtelijke staat 
niet duurzaam mogelijk is, dáár vangt zij eerst recht aan; dat de emancipatie de vrouw 
gelukkig maakt, dat doet alleen de gehoorzaamheid in liefde; dat bevelen gemakkelijk, 
gehoorzamen moeilijk is, bevelen is veel moeilijker; dat de armoede (wij zeggen niet de 
ellende) drukkender is dan de rijkdom, zie het maar aan de gezichten der mensen, die uit 
voorname villa's en paleizen in prachtige equipages stappen! dat plicht een juk, arbeid 
een last, en deugd vervelend is, het zijn heerlijke genietingen, het zijn voorrechten; en de 
zonde is laf, versuffend, ontzettend vervelend en geestdodend!


En uiteindelijk komt menig naturalist, zoals Strindberg, terecht bij de filosofie van 
Nietzsche, die misgeboorte van het moderne denken, waarbij men zich slechts voor  een 
"Uebermensch" behoeft te houden, om - ontslagen van alle plichten - te zwelgen in het 
walgelijke egoïsme van de dwaas, die schrijven kan: "Zien lijden, doet goed; doen lijden, 
doet nog beter." (!)


Ongelukkigerwijs verkeren vele beschaafden tegenwoordig in de waan, dat het een eis 
van ontwikkeling en beschaving is, ook deze erbarmelijke producten gelezen of gezien te 
hebben. Maar ongezonde literatuur is nadeliger dan in 't geheel geen literatuur; zij 
verzwakt en bezoedelt de zielen, zowel van de individu's als van de volken, benevelt hun 
voor het eeuwige licht geschapen ogen, en doet hen twijfelen aan God, aan de wereld en 
aan zichzelf. En de vruchten daarvan krijgen wij dagelijks te aanschouwen: zenuw- en 
zielelijders, levensmoeheid, ongelukkige huwelijken en huisgezinnen, zwaarmoedigheid, 
waanzin, en uiteindelijk de revolver of het morfine-flesje. Wie zulke literatuur - ofschoon 
hij voelt en erkent, dat zij niet gezond is - nog verder geniet, doet als de mens die dolle 
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kervel en papavers, met een stukje arsenicum, in verdund blauwzuur opgelost, benevens 
allerlei giftige zwammen, bij wijze van een pikante saus verorbert, enkel en alleen maar 
om te weten, "hoe zij eigenlijk smaken". Voor zulk een opzettelijke zelfvergiftiging met 
voorbedachten rade bestaat geen verontschuldiging. Dat behoort almede tot het 
moedwillig eten van de verboden vrucht, die daar groeit aan de boom van kennis van 
goed en kwaad!


Groot en schoon en gezond daarentegen is het woord, als het eeuwige waarheden 
verkondigt.


Hoe groter de oogmerken der kunst zijn, hoe hoger haar idealen, hoe ontzaglijker en 
verhevener haar thema en het onderwerp van haar voorstelling, des te groter en 
verhevener is zij ook. Derhalve kan de hoogste kunst slechts de verheerlijking van de 
Schepper zijn. "Het heelal", zegt Carlyle (On Hero's worship), "is het verwezenlijkte 
denken Gods; en het is een verloren leven, wanneer wij anders leven dan in dit besef." De 
verheerlijking Gods kan echter niet met en door de beeldende kunst geschieden. "Aan 
wie wilt gij mij gelijk maken", vraagt deze God. Daarom, en omdat zij de Schepper slechts 
middellijk, door verheerlijking van het schepsel, verheerlijken, staan deze kunsten lager 
dan de toonkunsten van het geluid, die niet slechts louter vorm en kleur, maar de eeuwige 
ideeën der Godheid voorstellen. In de hemel is er voor de beeldende kunsten geen plaats, 
want daar zullen wij originelen scheppen, en geen kopieën ontwerpen. Alleen de 
symbolisch eeuwige wet van het getal, van de harmonie voorstellende bouwkunst, 
behoort hier nog thuis, - al was het slechts omdat zij meer waar is, - want schilderijen en 
standbeelden zijn nabootsingen der werkelijkheid, maar het huis is een huis, en de tempel 
een tempel. Deze kunst is de geheimzinnige be- en uitwerking van de stof tot een woning, 
van een verruimde lichamelijkheid, tot woning van de geest en tot tempel Gods. "De 
architectuur", zegt Novalis, "is versteende muziek." Het nieuwe Jeruzalem is zulk een tot 
edelgesteente gekristalliseerd (Openbaring 21) en toch geestelijk levend, ieder bewoner 
ervan met de hoogste blijdschap vervullend lofgezang. 


Reeds hier op aarde is de dichter bij de gratie Gods - zoals God er alle paar eeuwen eens 
één aan de mensheid schenkt, opdat zij niet geheel en al in geldverdienen, handeldrijven 
en industrie beoefenen opga, - een profeet, een ziener, gelijk de ouden hem noemden, 
omdat hij verder en dieper en hoger ziet dan anderen; omdat hij, overal waar hij gaat en 
staat, hoog boven het proza en ook boven de torens en de bergen dezer wereld de hemel, 
en diep onder de harde, steenachtige bodem van het dagelijkse, moeitevolle leven de hel 
aanschouwt, waarom dan ook ieder hoger en hoogste gedicht onwillekeurig tot een grote 
trilogie wordt, zoals de Ilias en de Odyssea, zoals de Divina Comedia, zoals Miltons 
Paradise lost, zoals Goethe's Faust; omdat de dichter het ogenblikkelijke heden als 
vrucht van het grote verleden, als kiem der nog grotere toekomst aanschouwt, en achter 
elk voorwerp zijn ware beeld, in iedere mens een eeuwig symbool van iets goddelijks, en 
in het heelal de grote wet en de grote Wetgever ziet. En dat zegt hij in verzen, niet uit 
liefhebberij, of omdat het dan schoner klinkt, maar omdat hij niet anders kán; omdat, 
wanneer hij de eeuwige ideeën als oerwetten beschouwt, en hoe meer hij door deze 
aanblik meegesleept en vervoerd wordt, hij ook des te meer door de eeuwige wetten der 
vormen wordt getroffen en aangegrepen, door het ritme en door de in het eeuwige getal 
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gegronde harmonie, gelijk zij met alle aardse rijen en de dans der Horen reeds van de 
beginne der schepping af in de dans der wereldbollen ligt, wanneer deze hemelse wezens 
met sferengezang de eeuwige rijdans uitvoeren.


En zijn macht en grootheid heeft de dichter van de absolute waarheid dezer wetten, want 
eeuwig is de poëzie des levens en der liefde, des lichts en der bloem, der daad en der 
kracht, des mans, der vrouw, en des kinds, deze eeuwige gedachten Gods; en evenzo 
eeuwig zijn de wetten des rechts en der gerechtigheid, der doelmatigheid en der 
harmonie, der goedheid en der schoonheid, der macht en der wijsheid. Wat zal de dichter 
dan anders bezingen? Ook de dichter van het materialisme, Lucretius, die reeds 
tweeduizend jaren vóór Schopenhauer en Hartmann bittere klachten over de leegheid en 
doelloosheid van het zijn en het bestaan slaakt, looft God met deze klachten; want zó 
treurt men alleen om een verloren goed, om iets doodgewaands, maar niet om iets dat 
nooit gezien en er nooit geweest is; en dat hij gelooft dat er geen God is, dát is zijn smart! 
Maar alleen de mens wiens levensleuze is: God is mijn lied! bezit de macht om woorden 
te spreken, die voor zijn medemensen enige waarde hebben!


Geloof de wereld niet, wanneer zij u zegt: poëzie is louter droom en illusie, en het 
onverbiddelijke proza des levens alleen is waarheid! - Zij liegt; maar zij weet niet beter! - 
Poëzie is het eeuwig ware, want God is poëzie, en zijn hemel zal poëzie zijn. Maar het 
harde en koude en domme proza van het geld en de winst, van het handwerk, van de 
verveling en de conventionele sleur, van de lusteloze inspanning en het dagelijkse zweet, 
dát is wat eenmaal als rook en damp verdwijnen zal; en er zal nog slechts overblijven: 
daarboven de eeuwige poëzie der eeuwige vreugde, en daarbeneden de eeuwige poëzie 
der eeuwige smarten; en alle wezens zullen de Eeuwige loven, deze in het licht, en genen 
in het vuur.


Ook gij, mijn broeder! zijt een kunstenaar, en moet hoge kunst beoefenen. Is het u niet 
gegeven, met penseel of beitel uw gedachten te vereeuwigen, dan toch wél door het 
woord; want God weigert geen van Zijn schepselen de middelen tot openbaring; immers, 
iedere slak mag zich een eigen schelpenhuisje bouwen, iedere duif kirren, en iedere 
nachtegaal fluiten. Evenals hij zijn hoogste goederen, het zonlicht en de sterrenhemel, de 
frisse lucht en het parelende water, ook zelfs aan de armste gunt, zo heeft hij aan de 
geringste en zwakste het hoogste, het woord geschonken. Laat uw zieleleven naar buiten 
kristalliseren tot woord der waarheid, der schoonheid, der goedheid, dan arbeidt gij 
daarmee ook plastisch aan de ziel uws broeders; en eenmaal zult gij hierboven, het gelaat 
eens gezaligden bewonderend, met verbazing de tijding vernemen, dat ook gij daaraan 
gebeiteld hebt!


En kunt gij ook dát niet, en vindt gij geen woorden of het woord niet tot het uitspreken 
uwer ziel, adem haar dan in louter tonen uit, in een lied zonder woorden! Wilt gij u een 
monument bouwen, dan behoeft het geen bronzen standbeeld te zijn, geen statig paleis, 
geen marmeren gedenkplaat, die misschien in de eerstvolgende eeuw weer in puin en 
gruis vallen. Vind in uw binnenste een melodie als: Adeste Fideles! of: Te Deum laudamus 
of: Innsbruck, ich musz dich lassen! en duizend jaar lang zal men u zingen. - En: "Lied 
wordt daad, vroeg of laat!" - Ook van dit doen zult gij eenmaal beseffen, hoe groot en 
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veelbetekenend het was; hoe, de lichtstraal gelijk, ook deze klinkende uitademing uwer 
ziel, van de aarde af, met en in het gezang der Terra in het wereldruim uitstromend, op 
vreemde werelden de daar toeluisterende geesten verheugde en zó stemde, dat ook zij 
hun eigen ziel mee uitademden in Gods lof. Want alles is groot, alles is onvergankelijk, 
alles heeft zijn doel en oogmerk en werking en kracht en gevolg en samenhang."Niets in 
de wereld, dat geen gedachtestof bevat, en geen gedachte, die niet meebouwt aan de 
wereld!" (Rückert) Alles is kiem der eeuwigheid in Gods wonderbaar heelal.


In de correcte wereld is muziek het schoonste geluid, het psychische protoplasma, 
waaruit, als uit de moedersteen, het hogere woord als edelgesteente kristalliseert, de 
bloem en de vrucht van het geluid. Want de muziek mist hier beneden scheppend-
plastische kracht; en hoe genotrijk zij ook voor de ziel is, baart zij toch niet de daad. Een 
groot toonkunstenaar is een schoon geschenk Gods aan zijn mensheid, opdat hij haar 
helpe, om haar lief en leed te dragen; maar om in haar lotswisselingen in te grijpen, 
daartoe heeft hij de macht niet. En evenmin was een wereldplasticus ooit een musicus 
van betekenis, hoezeer in de grond der zaak het een bij het ander behoort, want de 
schepping moet harmonie zijn. Maar hierboven zal alles in orde komen, en zal iedere 
wereldenschepper sferenharmonieën componeren.


Hoe groot zal het zijn, wanneer eenmaal in de hemel ons spreken niet meer louter een 
aaneenrijgen van op zichzelf zinledige klanken is; wanneer wij de goddelijke krachten en 
machten van het volgens de eeuwige beginselen van de logos gevormde geluid zullen 
beheersen, en eindelijk, eindelijk spreken kunnen! Hoe schoon zal het zijn, wanneer deze 
spraak dan kracht en leven, beeld en waarheid tegelijk is; wanneer het woord van het licht 
straalt en bliksemt en fonkelt; het woord van het vuur verwarmt, gloeit en smelt; het 
woord van het water parelt en ritselt, golft en stroomt; het woord van de rots daar 
onwrikbaar vast staat; dat van het goud een rijkdom, van de liefde een genot, van God 
onpeilbare zaligheid is, waarin de ziel zich verdiept, waarin zij zich verliest en rust!


* * *

Groots en alomvattend is eindelijk de symboliek der nachtzijde van het zieleleven, en ook 
weer verrassend wettelijk; zij staat in volkomen overeenstemming met de taal, met de 
beelden der poëzie, met de zo-even aangeroerde symboliek van de vorm en de kleur, van 
het kleed en het eten en het woord. Deze grote symboliek het droomleven, van het helder 
zien, van de geestverrukking, van het visioen, en uiteindelijk van het goddelijk gezicht, 
zoals in de Openbaring van Johannes, is uit één stuk, en maakt met absolute vrijheid 
gebruik van al het bestaande, om te zeggen wat zij zeggen wil. Zij is dus in alle opzichten 
onze beschouwing waard.


Reeds wegens zijn volstrekte algemeenheid en de grote rol, die het in 't leven der 
mensheid speelt, is het met de achterzijde onzer individualiteit overeenkomend 
nachtleven, met ál zijn uitingen, gewichtig voor ons. Het moet voor engelen en voor de 
geesten die in de lucht zijn, een belangwekkend schouwspel wezen, om te zien hoe 
regelmatig, - in dezelfde mate als het zonlicht om deze planeet trekt en de een helft er 
van verlicht, - achtereenvolgens honderd miljoenen mensen, als door een onzichtbare 
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kracht omgeworpen, omvallen, urenlang blijven liggen, en daarbij in een anderen 
bestaanstoestand overgaan, zó grotelijks verschillend van de vorige, dat zij in geen van 
beide toestanden meer weten, wat zij in de andere gedacht, gezegd en gedaan hebben. 
Dus twee verschillende levens in één en op hetzelfde individu, waarom Pascal dan ook 
vraagt: Wie zou gelukkiger zijn, een herder die alle nachten droomt dat hij een koning is, 
of een koning die alle nachten droomt dat hij een herder is." Het zou wel mogelijk zijn, dat 
de mensen in deze toestand des slaaps meer dan men denkt met elkaar verkeren, want in 
die toestand spreken zij een universele taal. De droombeelden zijn, zoals wij zien zullen, 
bij alle volken en te allen tijde over 't algemeen dezelfde; en er bestaan geloofwaardige en 
vertrouwbare voorbeelden aangaande mededelingen van de ene mens aan de anderen in 
de droom. En omtrent de betekenis van dit nachtleven voor de mensheid kan men zich 
een begrip vormen, wanneer men bedenkt, dat er door de vijftienhonderd miljoen 
aardbewoners, die gemiddeld een derde van hun leven in de slaap doorbrengen, jaarlijks 
vijfhonderd miljoen jaren hier op aarde verslapen en verdroomd worden. Welk een massa 
droomvoorstellingen, hoeveel zielesmart en hartzeer en vreugde en blijdschap, zullen er in 
die tijd wel doorleefd worden! Hoeveel gevolgen van het wakende doen, en ook hoeveel 
kiemen van het toekomstige dagleven, worden er daar begraven in de grote schat van het 
onbewuste leven der ziel, dat eenmaal geopenbaard zal worden! En ook de dierenwereld 
om ons heen droomt alle nachten op de gehele aarde; al deze stomme, geheimzinnige 
wezens, die ons vrezen, die ons dienen, ook zij dromen van hun lijden en van hun 
genietingen. De slapende jachthond voor het keukenvuur knort en blaft dof, en 
achtervolgt in zijn droom de haas en de vos; en ook de nachtegaal droomt 
nachtegalendromen, en men hoort hem in de slaap zachtjes sjilpen en zingen. (Buffon.)


Gewoonlijk wordt de droom als een waardeloos spel der ziel beschouwd door de 
realistische helft der mensheid, die liever niet nadenkt, graag in de heldere dag leeft en 
naar praktische resultaten vraagt, ofschoon haar gedachten en woorden dikwijls al niet 
veel waardiger, degelijker en werkelijk verstandiger zijn dan haar dromen. Te allen tijde 
hebben daarentegen mensen van betekenis, o.a. de grootste dichters, aan het 
droomgezicht verheven realiteit en geestelijke waarde toegekend. Zo laat de verstandige 
en natuurkundige Homerus zijn helden dikwijls in de droom goddelijke ingevingen 
toekomen, en maakt hij bovendien de opmerking: "Want ook de droom is afkomstig van 
Zeus!" (Ilias, I, vers 63), terwijl hij ergens elders een schoon onderscheid maakt tussen de 
onbeduidende, door de ivoren poort binnen komende gewone dromen en het door de 
hoornen poort binnentredende droomgezicht. En evenzo laat Milton door Satan de 
onschuldige Eva door middel van dromen, welke hij, bij haar oor neergehurkt, in haar 
opwekt, van haar zielsrust beroven en met voorgevoelens van het dusver onbekende 
kwaad vervuld worden. Hoe aangrijpend zijn niet bij Shakespeare de dromen van 
Clarence en van Richard II, en evenzo in Racine's meesterstuk de droom van Athalia; en 
hoe schoon symbolisch de dromen van de vorst en zijn gemalin in "De Bruid van 
Messina!"


Ook op allerlei andere wijzen hebben schrijvers, denkers, natuuronderzoekers en 
wijsgeren zich dikwijls over de waarde van het droomleven uitgesproken. Zo gelooft 
Xenophon, dat de ziel in de slaap het goddelijkst is; en Aeschylus roept uit: "Want juist in 
de slaap is de geest helder van ogen; overdag is zijn toekomstblik beperkt." (Eumen. 106, 
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10T.) Hetzelfde, met andere uitdrukkingen, wordt door Plato, Aristoteles, Plutarchus en 
Cicero gezegd. Tertullianus vraagt zelfs: Wie staat er zó totaal buiten de mensheid, dat hij 
nooit eens het een of andere vertrouwbare droomvisioen zou gehad hebben?" (De 
Somno). Zo ook Dante: "Door de slaap werd ik overmeesterd, die dikwijls reeds vóór een 
gebeurtenis er de tijding van brengt." (Het Vagevuur, 27ste Zang), en een andermaal: "In 
het morgenuur, als de ziel, meer bevrijd van het vlees, bijna goddelijk is in haar 
aanschouwen." (Het Vagevuur, 9de, Zang). Zo wordt in de nieuwere tijd, onder vele 
anderen, door Kant gezegd (Träume eines Geistessehers, blz. 49): "Ik vermoed, dat de 
denkbeelden der slapenden helderder en uitgebreider zijn dan zelfs de heldersten in de 
wakende toestand." En Carus: "Sedert de oudste tijden hebben er zich een menigte van 
ervaringen opgehoopt, die zo veelzijdig mogelijk de waarachtigheid en werkelijkheid van 
zulke profetische dromen bewijzen." (Psyche, 2e druk, blz. 238 en 239)


En welk een rol eindelijk de profetische droom in de Bijbel speelt, is van algemene 
bekendheid; maar minder bekend is de veelbetekenende Schriftplaats: "In de droom, 
door het gezicht des nachts, als een diepe slaap op de lieden valt, in de sluimering op het 
leger: dan openbaart hij het voor het oor der lieden, en hij verzegelt hun kastijding; opdat 
hij de mens afwende van zijn werk, en voor de man de hoovaardij verberge; dat hij zijn 
ziel van het verderf afhoude; en zijn leven, dat het door het zwaard niet verga." (Job 33 : 
15-18) En in Joël zegt God van de laatste tijden: "En daarna zal het geschieden, dat ik 
mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; 
uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien." (Joël 2 : 28) 
Uiteindelijk, en afgezien van de mystieken: Stilling, Görres, Schubert, Kerner, Bader en 
anderen, - wordt ook door moderne onderzoekers het profetisch aanschouwen der ziel in 
de droom beslist erkend, zoals o.a. door Dr. Du Prel, Prof. M. Perty, Hellenbach, 
Splittgerber, Dr. Pfaf. "Al de twijfelaars", zegt de laatstgenoemde, "met hun 
psychologische spitsvondigheden, kunnen de goddelijke droom niet uit de wereld 
helpen!"


Had de droom werkelijk niets te betekenen, dan moest hij ook volstrekt zonder enige 
uitwerking blijven, en op ons dagelijks leven even weinig invloed hebben als bijvoorbeeld 
de figuren van het behangsel aan de muur. En dat dit toch niet het geval is, weten wij 
allen. Natuurlijker en logischer is de veronderstelling, dat de droom - en in 't algemeen de 
slaaptoestand - een schakel vormt in de keten van ons zieleleven, en dat op deze 
nachtzijde van ons ik de onsterfelijke, eeuwig wakende en absoluut redelijke geest in ons 
binnenste evengoed zijn individuele leven voortzet, als overdag. Wie over dit onderwerp 
jarenlang waarnemingen heeft bijeenverzameld, vindt de veronderstelling niet 
verwerpelijk, dat zelfs onze ongerijmdste en schijnbaar verwardste dromen in de 
droomtaal en voor het droomleven één betekenis en een samenhang kunnen hebben. 
Alleen missen wij in de wakende toestand de sleutel tot deze geheime taal en haar 
hiëroglyfische tekens, waarom zij ons even onzinnig voorkomen als voor een oningewijde 
de symbolische koe- en sperwerkoppige goden der Egyptenaars.


Intussen moeten wij in de praktijk het onderscheid in 't oog blijven houden, dat reeds 
door Artimedor, de schrijver van een oud, door Schopenhauer geroemd en door F. Kraus 
voortreffelijk vertaald droomboek, wordt gemaakt tussen de dromen in 't algemeen en het 
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meer zeldzame droomgezicht, dat door symbolische beelden de toekomst aanwijst, maar 
ook menigmaal het verleden weer schildert. Evenals uit het nog vormloze mengelmoes 
der moederkwartsmassa, bij de vereiste rust en stilte, enkele kristallen helder en klaar 
opschieten, zo ontstaan ook uit de menigte der verwarde, door de zorgen en lasten van 
het dagelijks leven veroorzaakte droombeelden, meestal eerst tegen de morgen, enkele 
heldere en voorspellende, maar zich overigens dikwijls met het verleden en het heden 
bezighoudende droomgezichten.


Dit droomgezicht, evenals het dromen in ’t algemeen, spreekt in hiëroglyfische beelden, 
welker zin ons in de slaap bewust is, die wij dikwijls op het ogenblik van ons ontwaken 
nog doorzien, maar die verbleekt en totaal verdwijnt naarmate het wakende leven ons 
weer beheerst. Elk onzer heeft zeker wel eens ondervonden, dat hij in latere nachten 
vroeger voorgevallen gebeurtenissen nóg eens doorleeft, of dat wij ons in de droom onze 
vorige dromen herinneren, of ze zelfs voortzetten: óók een vingerwijzing voor de 
redelijkheid en de samenhang van het droomleven. Hoe vaster en normaler de slaap en 
het helder zien van de droom is, des te minder weten wij er bij het ontwaken van, zoals 
aan nachtwandelaars en somnambules (trance / hypnose) te zien is.


Deze droombeelden komen met het aangeboren gevoel des mensen, met zijn taal en met 
zijn poëzie overeen, en met de sprookjes, dat kindervoedsel, waarvan Luther zegt: "Ik zou 
voor al het geld ter wereld de sprookjes mijner kindsheid niet willen missen!" Ook in de 
droom spelen de dieren: raven en wolf, duif en schaapjes, de bloemen, de vruchten, het 
eten van ons aangeboden of voorgezette koeken en appels, de hoorns en de haren, de 
witte kleding, dezelfde symbolische rol, aangezien ook het sprookje, uit het diepe besef 
van de natuurlijke mens omtrent de algemene symboliek van het heelal voortgesproten, 
zijn beelden daaraan en zekerlijk ook aan de droom zelf ontleende.


Deze droombeelden en hun betekenis blijven zichzelf verder, evenals die van het 
sprookje, in hun hoofdtrekken gelijk, waaruit het voorhanden zijn van droomboeken bij 
alle volken zich laat verklaren. Ongelukkigerwijs zijn deze meestal uit winzucht ontstane 
werken gewoonlijk slechts stelsel- en zinneloze afschrijverijen van al hetgeen zich 
langzamerhand op dit gebied heeft opgehoopt, waarbij de vervaardigers geheel uit het 
oog verliezen, dat er een algemeen geldige droomsymboliek bestaat, maar ook een 
individuele, en dat alleen een hoogst intieme bekendheid met de betrokken persoon, zijn 
karakter en zijn leven ons hiertoe de sleutel geeft. Hier spreek ik slechts van de 
eerstgenoemde symboliek, en ontleen ik daarbij veel aan mijn vroegere artikelen over de 
droom en het dromen in het tijdschrift "Ueber Land und Meer" van 1887.


Allereerst en met juiste greep drukt de droomsymboliek het algemeen menselijke, de 
elementen van het zijn, door de elementen der natuur uit. Het vuur, de vlam, het licht, 
betekenen in de droomtaal de hoogste, actief werkzame geest. Zo verhaalt de Joodse, 
overlevering: "Sofach, de vader van Elia, heeft bij de geboorte van deze machtigste der 
profeten gedroomd, dat hij zijn zoontje alle kanten omringd zag door mannen in witte 
klederen, die hem eerbiedig, in plaats van spijze, kronkelende vuurvlammen tot voedsel 
aanboden." Zo droomde Olympia vóór de geboorte van Alexander de Grote, dat de 
bliksem uit de hemel in haar schoot sloeg, en dat zij een groot vuur baarde. (Plutarchus). 
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De moeder van de heiligen Dominicus, de stichter der Inquisitie, droomde daarentegen tot 
haar grote schrik, dat zij een vuurspuwende hond ter wereld bracht; zoals men weet, 
noemden de Dominikanen zich Domini Canes: honden des Heeren. Evenzo moet Frederik 
de Grote de 15e Augustus 1769 gedroomd hebben, dat er een ster van de hemel afviel, 
die zulk een glans om zich heen verspreidde, dat hij, daardoor verblind, in grote 
benauwdheid verkeerde; en in diezelfde nacht werd de Franse keizer Napoleon I geboren. 
(Magicon, door J. Kerner, I, blz. 363). Wie herinnert zich daarbij niet de in alle talen en te 
allen tijde gebruikelijke uitdrukkingen van brandende toorn, van liefdegloed, van 
verterende hartstocht, van vurige geest, van een opvlammende of opflikkerende 
geestdrift! Denk hier aan de vurige tongen op het Pinksterfeest te Jeruzalem. In 
overeenstemming daarmee zullen steeds in het droomgezicht een helder licht en heldere 
vlammen iets goeds, een frisse, vrolijke, intellectuele daad of werkzaamheid aanduiden; 
kwijnend en rokend vuur betekent daarentegen onstuimige geestestoestanden: haat, 
twist, vijandschap, enzovoorts.


Niet minder treffend wordt in de droom het meer algemene werken en streven van de 
geest, hetzij ten goede of ten kwade, door de wind en zijn waaien gekarakteriseerd, 
waaraan reeds de uitdrukkingen ruach (Hebreeuws voor: geest), adem, verder pneuma, 
anima, het Franse expirer, rendre le dernier souffle, en woorden als: levensadem, 
inspiratie, waaien des geestes, de laatste ademtocht, enzovoorts ons herinneren. Denk 
aan: "God blies hem de levenden adem in", en het waaien en bruisen van de Geest in het 
ontzaglijke gezicht van Ezechiël bij de doodsbeenderen, en later op het Pinksterfeest.


Zo ziet Daniël in het droomgezicht de vier winden op de grote zee tegen elkaar in 
stormen, en uit dit waaien en werken van de Geest de vier wereldrijken ontstaan. 
Overeenkomstig deze opvatting van de vrije en onzichtbare lucht als symbool des 
geestes, werden ook haar bewoners, de vogels, tot typen der ondergeschikte geesten 
gemaakt. Denk hier aan het acht geven op de vlucht der vogels bij de ouden, aan de 
adelaar van Jupiter, de raven van Odin, de witte en de zwarte vogel in de Fritjofsage, de 
vogels in de gelijkenis van de zaaier, enzovoorts. Uiteindelijk spreekt de Bijbel van de 
"geesten die in de lucht zijn", ja van "de Vorst der lucht".


Als het droomgezicht de lucht en de wind als symbolen des geestes voorstelt, dan drukt 
het in juiste toepassing en uitbreiding dit symbool uit door de gesteldheid der lucht, het 
weer, onze stemmingen, deze meer passieve geestestoestanden. Evenals de volkstaal 
zegt: "Hij ziet er uit als klinkklare zonneschijn", of van een opvliegend humeur, van een 
met weer en wind veranderend karakter, van een droefgeestige stemming enzovoorts 
spreekt, zo betekenen in de droom klare lucht, helder weer, blauwe hemel: vrolijke 
stemming, heldere geestestoestanden, en somber of ruw weer het tegendeel. Zo 
droomde schrijver dezes, die de volgende dag een gewichtige beslissing verwachtte, dat 
hij een stille, ruime, sombere hemel zag, en ver in het verschiet slechts één enkele ster. 
Hij moest in sombere stemming maandenlang wachten, totdat de verblijdende beslissing 
eindelijk aankwam.


Het water, dat element van het worden, waar zonder hier op aarde geen vormverandering, 
geen wasdom en geen organische ontwikkeling mogelijk zou zijn, stelt in het visioen en 
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de droomtaal steeds op diepzinnige wijze het wordende, de uit het heden groeiende 
toekomst voor. Zo stegen de zeven koeien van Farao uit de rivier de Nijl op, dus uit de 
bron en oorzaak van Egypte's vruchtbaarheid, en uit dien hoofde de zeven toekomstige 
goede en slechte jaren. Zo stegen de vier dieren van Daniël, die de vier wereldrijken 
voorstelden, uit het water op; doch niet uit de toch zo dicht bij de dromer gelegen 
Eufraat, maar - in overeenstemming met hun wereldbetekenis - uit de grote oceaan of de 
wereldzee. Het water is ook het verzachtende, het blussende, zoals het lijden het 
toornvuur der ik-heid blust. En is nu in het beknopte, compacte visioen en in de 
droomtaal het water het beeld van het worden en het lijden, van de toekomst, en 
tegelijkertijd als zee een schoon beeld van de gehele mensheid, dan weten wij daaruit en 
daardoor reeds, wat het zo veelvuldige dromen van troebel, slijkerig, gevaarlijk diep, of 
ook van onstuimig, bruisend, verwoed schuimend, of van helder water te betekenen 
heeft, namelijk juist zúlk een heden of toekomst.


Dit komt weer overeen met uitdrukkingen als: "het staat tot aan zijn hals", de zaak is in 
het water gevallen", met het Bijbelse: "al uw baren en golven zijn over mij heen gegaan," 
"red mij van grote wateren", "ik ben in diep water en de vloed wil mij verzwelgen", 
enzovoorts (Psalmen), niettemin wegens zijn bekendheid niet opgemerkte, maar met dat 
al steeds merkwaardige feit, dat de mens onder de invloed van zijn grootste verdriet 
tranen, dus water, afscheidt. Dezelfde opvatting omtrent het water treffen wij aan in de 
dromen van de dochter van Polycrates, die het vreselijke einde van haar vader daardoor 
zag aangeduid, dat zij hem aanschouwde als door de regen van Zeus gewassen. Evenals 
Parzanzin, de zuster van Montezumas, de haar boven het hoofd hangende dood als een 
brede, vreselijk bruisende stroom zag (zie Spittgerber, Schlaf und Tod, Deel II blz. 29), 
heeft menigeen hem reeds in de droom vooruitgezien, en onder dit beeld stelt ook de 
voortreffelijke allegorist John Bunyan hem in zijn "Christenreis" voor. Bekend is de 
daarmee verwante symboliek, waarmee de droom de tranen als iets schoons, iets kost- 
baars, door de in diepe wateren gevormde paarlen voorstelt. Zo zag in de droom de 
koningin Maria de Medicis aan de vooravond van de moord op haar gemaal, Hendrik IV, al 
haar diamanten in paarlen veranderen.


Onder het beeld van het vierde element, de aarde, de stof in het algemeen, ook als zand, 
kaf, slijk, vuilnis, steentjes, schelpen aan het strand, dorre bladeren, loof enzovoorts, 
schildert de droom ons, reeds volgens de waarnemingen der ouden, met harde waarheid 
- ten spot van onze gierigheid, onze hebzucht en onze verblinding! - het veelgezochte, 
vurig begeerde geld, en evenzo het rijk worden, als het eten van kaf en aarde, als het 
bijeenzamelen van zand en dorre bladeren; zoals omgekeerd in de volkssprookjes de 
dorre bladeren in goud veranderd worden. In 't algemeen treurt - de dingen uit het ware 
oogpunt beschouwend - de droom dikwijls over hetgeen ons in wakende toestand 
verblijdt en verkwikt, en toont hij ons daarentegen in schone, verblijdende beelden wat 
ons bitter en onaangenaam toeschijnt, maar en voor de ziel heilzaam is.


Zoals te verwachten was, speelt - volgens deze meer algemene elementen der 
droomsymboliek - de mens zelf daarin een hoofdrol. Evenals de taal in tal van uit- 
drukkingen - gelijk de dichter een bevallig meisje bij een roos, en de sterke man bij een 
eik vergelijkt, - beschouwt ook de droom de mens, namelijk de goede en weldadige, 
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dikwijls als een plant, ook als een boom. Wij spreken dan ook steeds van volksstammen, 
van een stamboom, van spruiten van een familie, van bloeiende gestalten, van vruchten 
als zinnebeeld van werken en daden; zo spreken de Fransen van souche, rajeton 
viellesse, être moissonné par la mort, enzovoorts. Men denke voorts aan de Bijbelse 
uitdrukkingen: "bomen der gerechtigheid", "plantingen des Heeren"; aan de bekende 
tekst: "Alle vlees is als gras en zijn heerlijkheid als een bloem des velds"; aan de 
beeldspraak: "De rechtvaardige is als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht 
geeft op zijnen tijd." Zo droomde o.a. Astyages, dat er uit de schoot van zijn dochter 
Mandane een wijnstok groeide, die geheel Azië overschaduwde, waaruit de magiërs de 
toekomstige wereldheerschappij van haar zoon Cyrus voorspelden. (Herodotus, Deel I, 
10e T.) Evenzo en in dezelfde zin ziet Nebukadnezar zichzelf in de droom als een 
reusachtige, over een grote uitgestrektheid de aarde beschaduwde, aan alle dieren en 
vogels een schuilplaats verlenende boom. Zo droomde een vader, dat hij een hem zeer 
dierbare plant uit de aarde rukte, en de grond in de omtrek er bloedig uitzag; en zie, - de 
volgende dag moet hij zijnen door het molenrad verpletterde zoon naar huis dragen, en 
verft het neerstromende bloed de weg rood. Zo zag de grootmoeder van schrijver dezes, 
op hetzelfde ogenblik toen haar man op verre afstand van haar stierf, een groenende 
lauwertak, en hoorde zij daarbij de woorden: "De rechtvaardige zal groeien in 
eeuwigheid!"


Evenals het visioen en de taal te allen tijde gedaan hebben, zo vergelijkt ook de droom de 
boze en ook de sterke mens met het dier, en ziet hij hem in gemakkelijk verstaanbare 
symboliek nu eens als een leeuw, een adelaar of een stier, dan weer als een tijger, hond, 
slang, wolf of vos, zoals David reeds uitroept: "Vele varren hebben mij omsingeld." "Help 
mij uit de muil der leeuwen, en red mij van de hoorn des eenhoorns!" Het angstige 
vluchten, of niet kunnen vluchten, voor een ons vervolgende os of stier behoort tot de 
vaak voorkomende droomgezichten, en betekent een ons bedreigende of benauwende 
vijand. Zo droomde de khalief Omar, dat een witte haan (van gelijke betekenis als een 
twistziek en strijdlustig mens) driemaal met zijn snavel naar hem pikte; kort daarop stierf 
hij tengevolge van drie dolksteken, die hem door Firuz werden toegebracht; deze droeg 
witte kleren, in overeenstemming met de kleur van zijn stam. (Dr. Pfaff, "Das Traumleben", 
blz. 101). Van oudsher golden schapen en lammeren in de droom als symbolen van goede 
mensen. Evenzo betekent de vangst van vele en grote vissen, zoals in het Evangelie, 
steeds een zegen; bedorven vissen daarentegen geven, zoals het spreekwoord zegt, 
bedrogen verwachtingen te kennen. Ook in het droomgezicht verkondigt de duif de vrede, 
de adelaar de overwinning, en - zoals altijd in sprookjes - de raaf het ongeluk. 


In de Bijbel worden de vogels, de bewoners van het door Satan beheerste luchtrijk, als 
zinnebeelden der aan hem onderworpen geesten gebezigd. Zo pikken de vogels het 
brood uit de mand van Farao's reeds ten dode gedoemde bakker; zo lezen wij in de 
gelijkenis van de zaaier: De vogels kwamen en aten het goede zaad op; en Christus voegt 
er de verklaring bij: "Zo komt de boze, en rukt weg wat gezaaid was!" Het door Christus 
gebruikte beeld van de lelies op het veld en de raven in de lucht laat zich, naast de 
letterlijke zin, ook op de engelen en duivelen toepassen, die God ook dag aan dag 
onderhoudt. "En ik zag een engel, staande in de zon; en riep met een grote stem, 
zeggende tot al de vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en 
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vergadert u tot het avondmaal des grote Gods; opdat gij het vlees eet der koningen, en 
het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der paarden, 
en degenen, die daarop zitten, en het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen 
en groten!" (Openbaring 19 : 17, 18) Wij hebben reeds aan het acht slaan op vogelvlucht 
bij de ouden, aan de adelaar van Jupiter, de raaf van Odin, enzovoorts herinnerd. Ook hier 
staat het boze tegenover het goede: de zwarte, niet terugkerende raaf tegenover de witte 
duif met de troostvolle olijftak; en in de gedaante van een duif daalt de Heilige Geest op 
de Christus neer. Moeilijker uit te leggen is de symboliek van de vis. Christus had veel 
met vissen en vissers uitstaande; een vis moest het belastinggeld aanbrengen; met vis en 
brood spijzigt hij op wonderbare wijze tot tweemaal toe een grote menigte; en hij, die 
toch anders nooit stoffelijke voordelen aan zijn discipelen verschafte, en noch goud voor 
hen schiep, noch koren, noch ooft (fruit), noch olie op wonderbare wijze groeien liet, 
verwaardigt zich zijn discipelen herhaaldelijk te verblijden door een wonderbare visvangst. 
Zelfs de opgestane, de herrezene, de reeds in het Paradijs levende (Lukas 23 : 48) 
Christus eet met zijn verheerlijkt lichaam gebraden vissen; alles veelbetekenende feiten!


Ook het menselijk lichaam is, zoals men begrijpen kan, voor de droom een rijke bron van 
beelden. Evenals in alle talen, betekent reeds bij de ouden het hoofd in de droom de 
vader; de armen de broeders en zusters; de rechterarm óók de vader, de zoon, de vriend, 
over ’t algemeen iemand van wie wij in wakenden toestand zeggen: hij is mijn 
rechterhand; de linkerarm betekent meer de echtgenote, de moeder, de zuster, de 
dochter; de voeten betekenen de dienstknechten en dienstmaagden, aangezien zij 
meestal voor ons lopen; verder betekent weelderig haar kracht en sterkte (vergelijk 
Simson en de rois chevalus van Frankrijk); een lange witte baard is wijsheid; de maag en 
de ingewanden daarentegen betekenen familiegoederen en bezittingen. Zo droomde 
Jakobus, koning van Schotland (Merle d' Aubignè, "Histoire de la Réformation", III, blz. 
163), dat een gestorven vijand hem eerst de rechter- en daarna de linkerarm afhieuw. 
Toen hij in grote angst ontwaakte en de droom aan zijn hovelingen verhaalde, bracht een 
bode hem de tijding dat zijn zoon Arthur dood was; kort daarop kwam er een tweede 
bode uit St. André met bericht dat zijn tweede zoon Jakobus zo even gestorven was. Nu 
begreep de koning zijn droom, en riep hij jammerend uit, dat hij thans inderdaad van zijn 
armen beroofd was.


Bij het dromen over eten en drinken komt het daarop aan, wát er gebruikt wordt, en of en 
hoezeer het de dromende smaakt; maar nergens misschien - en dit herinnert aan de 
vrucht, die Eva at: van buiten schoon om aan te zien, en toch verderf aanbrengend -  
komt gewoonlijk datgene, dat men reeds dikwijls de ironie van de droom genoemd heeft, 
sterker aan de dag, dan hier. Want meestal betekent in de droom een ons zoet smakende 
vrucht (bij vrouwen meestal blauwe druiven of kwetsen) een ziekte; bij vele mensen 
betekent het eten van suikergoed en lekkernijen twist en moeilijkheid juist met die 
personen, die hun in de droom het goede of het lekkere te eten gaven; hoe beter het 
smaakt, des te feller de strijd! Daarmee overeenkomende punten vindt men ook in de 
sprookjes en in het volksgeloof, waar heksen en tovenaars de kinderen meestal daardoor 
in hun macht weten te krijgen, dat zij hun iets te eten geven.
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Uiteindelijk is voor de droom, evenals voor de symboliek, de kleding van de grootste 
betekenis. Naakt zijn is altijd, ook beeldsprakig, in alle talen sedert Adams: "Ik vrees, 
want ik ben naakt!" een zinnebeeld van het een of andere gemis, hetzij op geestelijk, 
verstandelijk of stoffelijk gebied. Smerige, haveloze, gescheurde, donkere, zwarte kleren 
hebben - in tegenstelling met zindelijke, schone, witte, rijke - een gemakkelijk te begrijpen 
symbolische betekenis. Zo droomde Alexander de Grote vóór de moord op Clitus, dat hij 
hem, in plaats van in de gewone wapenrusting, in een zwart kleed tussen de reeds 
gestorven zonen van Parmenion zag staan. Zo droomde de met de heilige Elizabeth 
bekende monnik Martinus, dat hij haar, die anders toch altijd zo eenvoudig was, in 
prachtvolle kleren voor zich zag; en toen hij daarover zijn verbazing deed blijken, gaf de 
vrome vorstin hem ten antwoord: "Mijn broeder! ik ben nu van stand veranderd!" En 
diezelfde nacht was zij op een ver van daar gelegen plaats gestorven. "Jozua nu was 
bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen 
antwoordde hij en sprak tot degenen, die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: Doet 
deze vuile klederen van hem weg! Daarna sprak hij tot hem: Zie, ik heb uw 
ongerechtigheid van u weggenomen, en ik zal u wisselklederen aandoen." (Zacharia 3 : 3, 
4)


Het bouwen, gewoonlijk van een woonhuis, waarbij in aansluiting met het spraakgebruik 
"huis", "familie" betekent, dient meestal zinnebeeldig voor trouwen, en wel zo, dat men 
de ouders of grootouders van het betrokken paar in de droom het huis ziet bouwen. Dat 
daarbij de ligging, vorm, grootte, kleur, meubilering, en ook het aantal vensters van het 
geziene huis, en evenzo de materialen waarvan het gebouwd wordt, van symbolische 
betekenis zijn, weet ieder, die de voortreffelijkheid der droomsymboliek uit eigen ervaring 
heeft leren kennen. Het instorten van het huis, of van een muur er van, zal daarentegen, 
zoals vanzelf spreekt, het verval der familie of de dood van een der familieleden 
aanduiden, een geloof dat men bij de Oosterse volken overal terugvindt. Artemidor 
verhaalt bijvoorbeeld reeds, dat, toen iemand droomde dat het dak van zijn huis inviel, hij 
kort daarop zijn vader door de dood verloor;  en maakt daarbij de opmerking, dat het huis 
daarmee nu ook zijn hoofd en beschermer had verloren.


Het leven is een reis, heeft men reeds dikwijls gezegd, en men zal het altijd blijven 
zeggen, omdat het waar is. Dientengevolge stelt de droom ons dikwijls het vroegere, 
tegenwoordige of toekomstige verloop onzes levens - en vaak ook gebeurtenissen van de 
vorige of de volgende dag - als een meer of minder gelukkige reis te water en te land 
voor; en het is een zeer dikwijls voorkomend verschijnsel, dat mensen, onder allerlei 
kleine en grote verplichtingen gebukt gaande, waartegen hun krachten ternauwernood 
zijn opgewassen, hun leven in de droom steeds als een moeitevolle reis voorgesteld zien, 
waarop zij bijvoorbeeld de trein missen, hun bagage verliezen, reisgeld te kort komen, 
enzovoorts. Daarbij gebruikt de droom dikwijls voor het gewone, alledaagse leven het 
beeld van een reis over land, voor langer durende ondernemingen daarentegen het beeld 
van een reis per schip, waarbij de grootte, het aantal masten, en zo ook de gesteldheid 
van het water, hetzij effen of bewogen, troebel of helder, en van de wind, hetzij gunstig of 
nadelig, kortom al de details, meestal treffend symbolisch zijn. Voor het overwinnen van 
een meer of minder moeilijke levenstaak krijgen wij dikwijls een bergbeklimming te zien. 
Loopt de reiziger in de sneeuw, dan is het een al naar de diepte daarvan meer of minder 
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moeilijk vooruit komen; op het ijs een onzeker en gevaarvol, door groene weiden een 
gelukkig en hoopvol, op een smal pad een eenzaam, op de brede straatweg een 
gezamenlijk vooruitgaan. Een meestal angstvallig betreden van smalle planken, over 
onstuimige wateren, betekent een zorgwekkende aangelegenheid, of een groot gevaar; 
waadt de reiziger in de droom door troebel water, poelen of moerassen, dan gaat de 
levensreis door hindernissen, leed en meestal ook ziekte.


Maar niets is er, wat de dromende ziel de mens onder zulk een menigvuldigheid van 
beelden vọorstelt, als het sterven. Gelijk de dood voor de een een begeerde verlossing, 
voor de ander een bevrijding uit de geestelijke kerker, voor de derde een vreselijk 
ongeluk, voor nog een ander een afgrijselijk spooksel enzovoorts is, zo bestaat er ook 
bijna geen beeld, waaronder de dood niet in de droomsymboliek voorkomt; en tevens 
kunnen, in verband met de zielstoestand van de dromende, deze beelden elkaar 
schijnbaar tegenspreken. Zo wordt hij door menigeen als het verdorren van een plant, of 
van een boom, maar ook weer door anderen als het groene van een laurier of andere altijd 
groene boom, ook als treurende cypres of als de toegekende palm der overwinning 
aanschouwd. Den ene keer is de dood een zwarte afgrond, waarin de dromende meent te 
verzinken, en op een andere keer een bergtop, die hij meent te beklimmen en vanwaar 
hem een schoon uitzicht wordt aangeboden. Nu eens is een afleggen zijner daagse 
kleren, dan weer een bekleed worden met een helder, wit gewaad, soms ook het 
aanvaarden van lange, verre reis, vaak het doorwaden of overzwemmen van een brede, 
troebele, bruisende, diepe stroom, en nu en dan een vrolijk thuis komen, het beeld van de 
naderende dood.


Ook het vooruitzien van de sterfdag of van het open graf is geen zeldzaamheid, zoals bij 
die jongeling die droomde dat hij een grafsteen zag met het korte, maar veelzeggende 
opschrift: Ipse! (hij is het!). Doch daarmee zijn de symbolen van het sterven geenszins 
uitgeput. Zo verhaalt Artemidor: Iemand droomde, dat Helios, de zonnegod, hem twee 
tarwebroden gaf; een niet gemakkelijk uit te leggen droom! Doch toen de man na verloop 
van twee dagen stierf, werd de prachtige symboliek duidelijk: de man had nog slechts 
tweemaal behoefte aan het dagelijks brood, en zou nog slechts tweemaal het zonlicht 
aanschouwen. Dezelfde Artemidor verhaalt verder: Iemand droomde eens, dat hij zijn 
lichamelijk hulsel afstroopte als een slang, die vervelt. De volgenden dag overleed hij. 
Ook zichzelf van klei of van aarde zien, zegt deze schrijver, betekent iemands dood. 
("Want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren." Genesis 3 : 19) Schoon is dikwijls de 
laconieke zeggingskracht der droomtaal. Zo droomde keizer Valerius in de nacht toen 
Attila stierf, dat hij een gebroken boog zag (zoals men weet, het wapen der Hunnen).


Als een voorbeeld van het feit, dat ondanks alle studie der droomsymboliek vele dromen 
niet uit te leggen zijn vóór de vervulling, verhaalt Artemidor: De aanvoerder van een leger 
droomde, dat op zijn zwaard de letters J C Th geschreven waren. Nu ontstond er een 
oorlog, door het zwaard aangeduid, met de Joden (J) in Cyrene (C), en de Th betekende 
voor hem de dood (Thanatos). "Dit droomgezicht", voegt Artemidor er bij, "was vóór de 
vervulling niet uit te leggen; terwijl de verklaring, nadat de gebeurtenis had plaats gehad, 
voor de hand lag."
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Ook schijnbare tegenstrijdigheden komen er in het droomgezicht voor, doordat één en 
hetzelfde beeld nu eens dit, en een andere keer het tegendeel beduidt. Daarvan volgt hier 
een aardig voorbeeld uit onze oude Artemidor: Iemand droomde eens, dat zijn 
wandelstok in stukken gebroken was. Hij werd ziek en bleef verlamd; de houding van het 
lichaam en de lichamelijke kracht werd namelijk door de stok aangeduid. Deze man, 
bedroefd en ontstemd wegens de verlamming, die blijvend geworden was, droomde nu 
nogmaals, dat zijn wandelstok in stukken was gebroken. Hij werd terstond beter, want nu 
zou hij geen stok meer nodig hebben."


Uiteindelijk heeft de volksmond de vraag: "Wie hebben de meeste droomgezichten?" 
reeds lang beantwoord met het spreekwoord: "De dromen van maagden, geleerden en 
staatslieden hebben gewoonlijk iets te betekenen", of meer in ’t algemeen uitgedrukt: de 
dromen van reine mensen, zoals Jozef, van denkende of voor het algemeen en in het 
groot werkende personen, zoals Daniël, en van heersers, zoals Farao en Nebukadnezar. 
En in deze zin zegt ook Artimedor: "Het is onmogelijk, dat de een of andere 
onbeduidende mens een gezicht zou bekomen over belangrijke gebeurtenissen, 
aangezien de droomgezichten van individuele aard zijn en alleen voor de dromende een 
afloop hebben."


Met de aangeboren humor der Griekse wijzen besluit deze ervaren man het aan zijnen 
zoon gewijde boek met de opmerking: "De droomuitlegger moet er van nature toe 
begaafd zijn; hij moet oorspronkelijk vernuft bezitten, en zich niet uitsluitend aan de dode 
letter houden; want verbeeldt iemand zich, dat hij langs de weg der theorie, zonder 
natuurlijken aanleg, het door hem beoogde doel kan bereiken, dan zal hij steeds een 
stumper en een dilettant blijven."


* * *

Zo berust elke afzonderlijke symboliek van de mens en van de bouwkunst, van het schrift 
en de taal en het droomleven, op hetzelfde beginsel, namelijk op dat van de mens, als 
iets goddelijks, aangeboren opvatting der natuur volgens haar grote grondslagen: 
enerzijds van de geometrische vorm, anderzijds van het licht en de kleur, ten derde van 
de klank en het geluid; waarbij, zoals alle wijsgeren het te allen tijde begrepen hebben, 
het geestelijke zich overal de oorzaak en wortel van het stoffelijke betoont, en het 
stoffelijke verschijnsel als de zichtbare openbaring van een wet, van een idee. Er zou 
geen stoffelijk licht bestaan en geen duisternis, geen warmte en geen koude, als er niet 
een goddelijk licht en een geestelijke warmte en koude bestond. Zo vat de Bijbel de 
wereld op: hij leidt alle ziekten van de geestelijke krankheid, de dood, af, de lichamelijke 
dood van de geestelijke dood, en zo doorgaande.


Ook voor het overige is er verband tussen het lichamelijke en het geestelijke. Wie geen 
lichamelijk kranke weet te verzorgen, kan ook geen geestelijk lijdende verplegen; wie 
geen lichamelijke smaak heeft, bezit ook geen geestelijke; wie op school geen rekenen 
geleerd heeft, kan ook niet in het leven en met het leven rekenen: wie zich niet verlustigt 
in het onweer en de zeestorm, is ook niet sterk in de geestelijke strijd; wie liever op de 
vlakte vertoeft dan op de hoge bergtop, denkt niet hoog. Wie de mens niet in de ogen 
ziet, ziet het gevaar ook niet onder de ogen. De man die met kleine stapjes voort trippelt, 
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schrijdt ook niet fier en stoutmoedig door het leven; de man met de kleine, dichtgeknepen 
mond is geen volksredenaar. Wie geen lust heeft in het kweken van planten, heeft ook 
geen lust in opvoeding. Ziet gij een man, die geen behagen in de bloem heeft, die heeft 
ook geen behagen in meisjes; en wie koel en onverschillig het wormpje of de 
vleugellamme vlinder vertreedt, vertreedt ook in het leven de zwakke en weerloze. Wie 
licht en zonneschijn liefheeft, denkt ook helder en klaar. Wie veel van kinderen houdt, 
heeft een afkeer van winzucht en partijhaat; wie met een snelle greep boeken of 
meubelen rangschikt, kan ook regelen en bevelen, en is een organisator. En heel deze 
innerlijke symboliek des mensen is uit één stuk. Evenals iemand volgens de grondtrekken 
van zijn karakter eet en drinkt, zo is hij ook, zo leest en zo leert hij, zo bouwt en plant hij, 
woont en geniet hij, zo leeft en streeft bij, zo is hij ziek, en zo sterft hij ook. Uit deze zijn 
grondtrekken, en uit geen andere, zal hij zich in eeuwigheid ontwikkelen - zo hij ten goede 
is, - want in het boze is de tweede dood het einde van alle ontwikkeling.


De taak van een ware symboliek zou het nu zijn, niet alleen elke hier in ’t kort geschetste 
afzonderlijke symboliek, maar ook alle anderen in elkaar over te zetten, hun equivalenten 
te vinden, en zodoende een enkele symboliek of wetenschap des heelals te grondvesten.


Zulk een symboliek zou ons doen zien, hoe in het heelal als macro-kosmos de zeven 
Geesten van één God heersen en regeren; maar ook, hoe zij, en al hun willen en werken 
zich in de mens als micro-kosmos bevinden, die in zijn lichamelijke, geestelijke en 
zielsgestalte en in zijn wezen de norm en wet der organische en anorganische schepping 
is, een broeder van Jezus Christus, de Eerstgeborene, door wie en tot wie alle dingen zijn.


Maar dit alles zal eerst in het toekomende leven vol en geheel gevonden worden. Dáár 
eerst zal een ware symboliek mogelijk zijn, omdat eerst dáár al de schepselen, en ook wij 
- van zovele bedekkende, verlammende en bedriegende invloeden bevrijd - er geheel zó 
zullen uitzien, als zij werkelijk zijn. Dáár eerst wordt het uitwendige een absoluut, 
onmiddellijk herkenbaar beeld van het inwendige. Zo herkende Petrus terstond Mozes en 
Elias op de berg Thabor. Dan zal heel de heerlijke symboliek der wereld, maar in ’t 
bijzonder die der menselijke gestalte, in dit opstandingslichaam vol en klaar tot zijn recht 
komen: in elke lijn en bocht, in elke gelaatstrek als een heerlijk schrift leesbaar. Dan zal de 
opgestane als een waar, een eeuwig en toch weer individueel beeld en gelijkenis van 
Jehova op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel wandelen.


Maar ook heel de verloste natuur zal ons dan in elk klaar, schoon, diep symbool van het 
goddelijke aanbieden; en het aanschouwen, begrijpen en genieten van deze symboliek zal 
een groot deel van de hemelse blijdschap der eeuwigheid uitmaken!
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II. KOSMOS 

Laat ons nu van de beschouwing der aardse natuur en der menselijke daden uitrusten, en 
de sterrenhemel boven ons hoofd eens bezien. Een groot "Excelsior!", een gestadig 
"Sursum corda!" roepen deze in stille pracht glinsterend, fonkelende en stralende 
hemelscheppingen ons toe. In hun aanschouwen ligt een kracht voor de ziel, een 
versterking van het inwendige, voor het eeuwige licht geschapen oog; verzuimen wij ze 
niet! "Om u", sprak Dante eenmaal tot zijn medeburgers, "draait zich de hemel; hij roept 
u, en toont u eeuwige schoonheid; maar uw oog schouwt slechts naar de aarde; daarom 
slaat hij u, die alle dingen ziet!" (Purgat X, 10de Zang)


Hebben wij reeds op aarde gevonden, dat alles symbool is, dat ieder verschijnsel de 
zichtbare openbaring van onzichtbare beginselen voorstelt, dan kunnen wij bịj voorbaat 
verwachten, dat ook deze ontzaglijke scheppingen, in alles wat wij van hen kunnen 
begrijpen, ons schone wetten van het zijn openbaren zullen, die - omdat ze van een God 
afkomstig zijn, die Geest is - ook in het rijk des geestes tot hun volle recht zullen komen. 
En inderdaad straalt ons hier overal de wet tegen, nog heerlijker en veel reiner dan die op 
aarde. Aan de hemel schitteren de wetten der beweging, der aantrekking, der 
individualiteit. Reeds de ouden herkenden daaraan het "Universum", d.w.z. het zich 
draaiende één; te allen tijde hebben de mensen in deze werelden het oorspronkelijke type 
van alle rijdans, van de maat, van het ritme, van de cadans, van de eeuwig in zichzelf 
wederkerende beweging gezien, zoals zelfs bij de Abiponen de wilde priesteressen nu 
eens op de ene, dan weer op de andere voet dansen, en voorgeven daarmee de rijdans 
der Pleiaden (Zevengesternte) aan te duiden.


Te allen tijde hebben de grote geesten ook een kosmische wereldbeschouwing gehuldigd, 
bijvoorbeeld reeds een David, als hij uitroept: "Als ik uwen hemel aanzie, het werk uwer 
vingeren, de maan en de sterren, die gij bereid hebt, wat is de mens, dat gij zijner 
gedenkt, en de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt?" (Psalm 8 : 4, 5) En zo stelt 
Seneca tal van prachtige, nog heden geldende kosmische beschouwingen te boek. Doch 
over 't algemeen was tot vóór honderd jaar geleden voor menige denker en geleerde de 
aarde buiten alle verhouding gewichtig, en het heelal bijzaak, een terra incognita; totdat 
de verrekijker en de spectraalanalyse de wereldbollen zowel dichter bij onze geestelijke 
als bij onze lichamelijke gezichtskring brachten. Op ons rust nu de taak, ons de verkregen 
grote resultaten ook geestelijk toe te eigenen.


Menige wet van het goddelijk denken kunnen wij uit deze grote persoonlijkheden des 
heelals leren. Zo zien wij allereerst, dat het heelal uit een eeuwige, oneindige, 
onbegrensde en onbegrijpelijke lichtoceaan bestaat, want alleen in de eigen schaduw van 
iedere planeet of maan is het nacht, - zoals ook Jakob Böhme het reeds in de geest zag: 
Het is in de diepte boven de maan geen nacht, en ook nooit morgen of avond, maar een 
altoosdurende dag, van de aanvang der stoffelijke wereld tot haar einde toe." - Daaruit 
zien wij, dat in een oneindige, onbegrensde, eeuwige Licht-God de door hem geschapen 
individualiteiten zijn. "In hem leven wij, bewegen wij ons, en zijn wij!"
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Deze wereldbollen hebben de kogelvorm, als de ware vorm der naar alle kanten 
regelmatig om een middelpunt als een eenheid opgebouwde ik-heid. Plato zegt reeds: 
"De vorm der ziel is de kogel."


Voorts zien wij aan hen de grote heelalwet der hiërarchie, het opklimmen tot het grote één 
en het grote centrum. De manen lopen om de grotere aardbollen, deze om de zonnen, 
deze meermalen om centraalzonnen, ganse heelallen van vaste sterren om onbekende 
centra, en dit alles samen om God, want de stof met al haar verschijnselen is slechts de 
zichtbare openbaring van de geest.


Deze wereldbollen zijn door ontzaglijke ruimten gescheiden. De sterrenkundige 
verwondert zich, wanneer hij ziet, hoe in het schijnbaar zo enge zonnestelsel eerst na vele 
miljoenen mijlen weer een bolletje verschijnt, dat echter bij grotere nadering vaak een 
reusachtige wereld wordt, maar nog meer wanneer hij ziet, hoe ver van elkaar verwijderd 
de zonnen hun banen bewandelen. Verkleinen wij het beeld, dan wentelen er zich, 
honderden uren van elkaar verwijderd, slechts als een hoofd zo grote, stralende bollen, 
waar planeten, als zandkorreltjes en schrootkogeltjes, omheen dansen. Dat betekent de 
heilige zelfstandigheid der ik-heid. Een wijde ruimte heeft zij nodig voor haar ontwikkeling, 
en allen roepen zij elkaar wederkerig toe: Stoor mijn kringloop niet! Wel is er 
gemeenschap, - want ook de zonnen zenden en ontvangen wederkerig stromen van 
warmte, licht en kracht, - maar een grote geïsoleerde ruimte hebben zij nodig om op hun 
familie, de planeten en de manen, heerschappij en krachtige invloed te oefenen. Zo ook 
de mens. In de bekrompen samenleving der wereldsteden verschrompelt de ik-heid en 
gehoorzaamt zij, in plaats van aan de symbolische gewoonte en de zedelijke gebruiken, 
aan de kunstmatige en gekunstelde mode. Voor een sterke familie wordt ruimte en 
afgeslotenheid vereist.


Verschillend zijn deze wereldbollen, - er bevinden zich geen twee gelijke individuen bij, - 
een wet der schepping, die ook voor de mensen geldt. "Uit volkomen gelijke mensen kan 
nooit een staat bestaan", heeft Aristoteles reeds gezegd.


Van elk dezer wereldbollen stroomt een eigen mate van eigen kracht of krachten uit. Elk 
van hun, alleen dode manen uitgezonderd, hult zich in een atmosfeer: dat is zijn 
werkingssfeer, het vergeestelijkte aan hem; hoe heter en levendiger de bol, des te hoger 
en dichter, groter en warmer zijn dampkring. Zo ook in de geestelijke wereld; zo ook op 
de aarde!


De grondwet dezer ik-heden in de wereldruimte is de wederzijdse aantrekking. Op 
zichzelf en van alle anderen gescheiden, kan geen lichaam bestaan. "Alle lichamen 
trekken elkaar aan. Alle begeerte is aantrekkend", zegt Böhme. En draagt al het 
geschapene niet een begeerte in zich om? Ook de twee andere aantrekkingswetten 
gelden woordelijk voor de onderscheidene geesten: "De lichamen trekken elkaar aan in 
verhouding van hun massa. Zij trekken elkaar aan in omgekeerde verhouding van hun 
afstand." Zo bewerkt de vele miljoenen malen kleinere maan, omdat zij 400 maal 
dichterbij is, een sterkere vloed dan de zon; zo oefent menig vader, ofschoon betrekkelijk 
een onbeduidend man, toch op zijn kinderen een grotere invloed uit dan de zoveel 
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machtiger, maar verder verwijderde koning of keizer; een afstand die ook geestelijk op te 
vatten is.


Deze wereldbollen zijn voortdurend in beweging: daaruit zien wij, dat het Al of God in 
betekenis gelijk staat met het leven. Het leven is niet maar een blote negatie van de dood, 
en evenmin daaruit ontstaan; en de betrekkelijke dood - want de absolute dood bestaat 
evenmin, als dat er in het ganse heelal een punt te vinden is, dat werkelijk stilstaat, - is 
slechts een gedeeltelijke ontkenning van het leven, een vermindering er van. Een totale 
dood zou geheel buiten God en hem niet meer onderworpen zijn; het ware buiten het Al 
nog een Al op zichzelf.


Deze wereldbollen bewegen zich in bochten, als in de lijn die uit twee krachten 
voortkomt, waarvan de ene de oorspronkelijke aandrift is, dus een centrifugale, 
individuele, in de ik-heid liggende, - en de andere een van het centrum uitgaande, dus 
centripetale, - die beiden door hun vereniging een harmonische, om dit centrum sluitende  
bocht doen ontstaan. In het heelal komt de rechte lijn niet voor, die op aarde voor 
mensenwerken, tegenover de natuur, karakteristiek is, en die, in een eeuwig zich 
gelijkblijvende herhaling van het punt bestaande, steeds recht en rechtuit, zonder doel en 
zonder verband met een of ander centrum voortvarend, het product van de alleenstaande, 
zelfzuchtige ik-heid als van de enig werkende kracht is, uit dien hoofde ook slechts één 
vorm kent, en onvruchtbaar is. Zo is de eeuwige harmonische beweging de wet der 
persoonlijkheid, voortspruitend uit de persoonlijke levenskracht der ik-heid, maar ieder 
ogenblik uit de lijnrechte richting gedreven door de zachte, onweerstaanbare 
aantrekkingskracht van een groot, buiten de persoonlijkheid liggend centrum. Zo moet 
hier op aarde het kind om de vader, de vrouw om de man, de onderdaan om de koning 
wentelen, en in het Al het schepsel om God.


Evenals de maan voortdurend naar de aarde neigt, zonder haar ooit te bereiken, de aarde 
naar de zon, en deze wederom naar een hoger centrum, zo ook de persoonlijke geest 
naar zijn centrum; evenals de maan schijnbaar slechts om de aarde in een eenvoudige 
ellips draait, maar in waarheid met dit zijn centrum rondom een hoger centrum, de zon, 
een kromme lijn van hogere orde beschrijft, zo moet ook de ik-heid, die op aarde eerst 
slechts schijnbaar rondom een nabijgelegen centrum draait, zoals boven is aangetoond, 
in waarheid met dit centrum een hogere bocht rondom het hoogste centrum, God, 
beschrijven; en moeten beiden zich met elkaar voortdurend tot hem neigen.


Geen enkele wereldbol beweegt zich in een volkomen cirkel rondom zijn centraallichaam, 
maar allen in ellipsen; dus neemt hun afstand daarvan steeds in regelmatige perioden af 
en weer toe, en daarmee ook, in schone symboliek met de tweede wet van Kepler, hun 
snelheid. Dit is de universele wet der periodieke oscillatie (verbuiging), gelijk zij aan al het 
levende te zien is, bijvoorbeeld aan de zon (zonnevlekken), aan de aarde (eb en vloed), 
aan de ademhaling van de plant, het dier en de mens. De Hindoe zegt: "Wanneer Brahma 
uitademt, ontstaan er werelden; wanneer hij inademt, vergaan zij". "En God rustte op de 
zevenden dag" - niet: van nu aan - van al zijn werk, dat hij gemaakt had." (Genesis 2 : 2) 
Ook het geestelijke leven wordt beheerst door regelmatige oscillatie, in- en uitademen, 
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toe- en afneming, grote daden en betrekkelijke rust, indrukken geven en indrukken 
krijgen, in zich opnemen en uit zich voortbrengen.


leder hemellichaam staat in zijn baan rondom zijn centrum ook onder de invloed van alle 
andere lichamen volgens de wet van de massa's en van de afstand, tot uitbreiding zijner 
bocht en tot het brengen van voortdurende variaties in zijn grondthema. Ook dát is de wet 
der gelijke ik-heden.


Dat die wereldbollen, die de anderen in massa en grootte ver overtreffen, zélf lichtgevend 
zijn, bewijst, dat er zich niet - gelijk de materialist leert - uit de duisternis als 
oorspronkelijke en grondtoestand langzamerhand een weinig licht ontwikkeld heeft; maar 
dat het Licht de algemene en oorspronkelijke, en de duisternis daarentegen een slechts 
gedeeltelijke, tijdelijk uit het licht voortgekomen toestand is. Niet in de donkere 
wereldruimte stralen enige heldere stipjes, maar in het lichte. Al zijn er enige donkere 
punten, als eilandjes in de oceaan.


Evenals de bewegingen der hemellichamen zich in regelmatige, zich steeds hoger 
opstapelende perioden: dagen, maanden, jaren en zonnejaren, ontwikkelen, zo ook, als 
een gevolg daarvan, alle leven. Het bestaan van de plant en van het dier, van de mens, 
van de volkeren, van de gehele schepping, wordt door bepaalde cyclussen beheerst, die 
zich tot steeds hogere en grotere tijdeenheden vormen. Zo onder het volk van Israël de 
Sabbat als zevende dag, daarna als zevende jaar, vervolgens als groot jubeljaar, en 
uiteindelijk in het millennium (duizendjarige rijk) als Sabbat der aarde.


Dat de getallen, die de beweging van de ene wereldbol uitdrukken, nooit in die van een 
andere opgaan - bijvoorbeeld de bewegingscijfers der maan niet in die der aarde, die der 
aarde niet in die der zon, enzovoorts, hetgeen voor alle hemellichamen geldt, - bewijst, 
dat de een ik-heid nooit volkomen in de andere opgaat, noch er geheel mee 
vermenigvuldigd of door gedeeld kan worden. Daarin bestaat de macht der ik-heid, der 
individualiteit; want verstond een ander haar naam, haar grondgetal, dan zou er daardoor 
een sterkere over haar komen, en zij zou vervloeien, en als deel er in opgaan, en niet 
meer zijn. Alleen in God, als in het oneindige getal, gaan alle ik-heden geheel en 
volkomen op!


Evenals wij verder aan de hemel zien, dat de wereldbollen of geheel alleen en op zichzelf, 
of - wat het meest voorkomt - twee aan twee, maar ook bij verscheidene, tot bij 
duizenden toe, verbonden leven, zo is het ook met de geesten. Enkelen zijn, wel niet tot 
eenzaamheid, die er trouwens aan de sterrenhemel ook niet bestaat, maar wel tot een 
zelfstandig leven ook na de dood en in de hemel geschapen, waaraan Paulus zijn 
beeldspraak ontleent (1 Korinthe 7 : 7); anderen daarentegen zijn geschapen tot één 
gemeenschap, hetzij met één, hetzij met vele individuen, - waarbij het gewoonlijk, evenals 
aan de hemel, de machtiger individualiteiten zijn die óf alleen, óf als erkende aanvoerders 
van vele kleineren optreden, - en zijn het de kleineren daarentegen, die allerlei 
verbindingen met huns gelijken aangaan.
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De zonnen, de aardbollen en de manen zijn grote typen van de hoofdvormen der 
persoonlijkheid en des levens in ’t algemeen. Zij stellen in de wereldruimte het 
gasvormige, vloeibare en vaste, ook geest, ziel en lichaam, ook man, vrouw en kind, voor. 
Zoals eenmaal uit Adam door scheiding Eva voortkwam, zo ook eenmaal de aarde uit de 
zon, uit Baäl, de Heer. Van hem ontvangt zij de bevruchtende krachten en baart zij 
organismen ("de aarde brenge voort" ... Genesis 1 : 24). En de manen zijn kinderen der 
aardbollen, onze maan echter een dood kind, gelijk ook niet anders mogelijk is, nu de van 
het licht afgevallen moeder haar licht noch levenskrachten meer kan schenken. De 
sterrenkunde leert dat de aarde eertijds een zon was; haar verkoelen en vast worden is 
misschien gelijktijdig en van gelijke betekenis met de afval van Lucifer, de "overste dezer 
wereld", geweest.


De zonnen, de vaste sterren, zijn typen van een hoger, primair of oorspronkelijk leven, zijn 
het rijk des geestes, der reine ideeën; daar is weinig of geen chemische associatie meer, - 
zoals wij lezen: "In de opstanding worden zij niet ten huwelijk genomen, noch ten huwelijk 
gegeven." - Zij zijn het gebied der vergeestelijkte stof, welker atoom, vrij naar drie polen 
vibrerend, de grootst mogelijke som van leven, warmte, licht, elektriciteit en beweging 
ontwikkelt. Zij zijn derhalve stijf noch vast, ontwikkelen in zich en uit zich het licht, en 
verspreiden het tegelijk met al de natuurkrachten ver weg in de wereldruimte, alzo een 
symbool van de geest en van het hemelse leven, een beeld van de ware, uit zichzelf 
lichtgevende, in geen enkel opzicht gebonden, in Gods Al zich vrij bewegende 
persoonlijkheid. "De rechtvaardigen zullen blinken als de zon in het koninkrijk mijns 
Vaders!"


De aardbollen of planeten zijn de secundaire levensvormen: een beeld van de ziel en van 
het rijk der gedachten. Hier bouwen zich - doch slechts onder de invloed van der van de 
zonnen uitgaande krachten of ideeën - de organismen, de gedachten op. Hier wordt het 
atoom van zijn vrijheid en zijn macht beroofd, en door de ziel gedwongen zich tot een 
organische bouw te laten gebruiken; zo bijvoorbeeld in het menselijk lichaam, en nog 
meer in de geestelijke organismen: huisgezin, staat, kerk, mensheid, individuen die uit 
geestelijke atomen en ondeelbare gehele zijn opgebouwd. Deze organische, door velen 
als de hoogste, door de meesten als de enige geachte levensvorm, is slechts een 
secundaire, ondergeschikte trap van het atomische, hogere zonneleven, en heeft licht 
noch warmte in zich, maar ontvangt beiden van buiten.


De manen zijn en stellen voor: de tertiaire vorm van het bestaan, de verstijfde, niet meer 
gasvormige of vloeibare, dus onplastische stof; zij zijn het rijk der lichamen, d.w.z. van de 
in verstijving gekluisterde geest, die tot zijn smart zich lijdelijk aan de stoffelijke krachten 
moet onderwerpen, in plaats van er over te heersen.


De zonnen zijn dus typen van de geestelijk-hemelse, rechtstreeks van God alles 
ontvangende ik-heden, van de Christenen; de aardbollen zijn typen van de psychische of 
organische, noodzakelijk van de zonnekrachten afhankelijke, aardse mensen, - "Gij zijt 
het licht der wereld, het zout der aarde!" zegt Christus tot zijn discipelen, - en de manen 
zijn typen van de enkel en alleen om de mens, d.w.z. om het vergankelijke, wentelende 
organismen. Toch zijn dit slechts symbolen, aangezien op al de wereldbollen nog altijd de 
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beide beginselen heersen. Het zonneleven is nog niet geheel en werkelijk hemels, noch 
het maanleven geheel en werkelijk hels; in het aardse naderen beeld en wezen elkaar 
misschien wel het meest, waarom de mens dan ook dikwijls dit organische bestaan als de 
enig mogelijke levensvorm beschouwt. De kometen, de ring en wereldnevelen, zijn typen 
van ons onbekende vormen van de geïndividualiseerde geest, evenals bij de 
eerstgenoemde de parabolische of hyperbolische baan onbekend is; zij worden ook in de 
Bijbel niet vermeld, en komen niet in nadere betrekking tot de aarde.


Zo zien wij aan deze grote en oorspronkelijke scheppingen Gods in de wereldruimte - 
want niet de mens, maar de aarde schiep hij het eerst - de grondgedachten der ik-heid in 
zichzelf als eenheid, en der persoonlijkheden als zich van elkander onderscheidende ik-
heden, duidelijk getekend. Ook de Bijbel stelt de ontzaglijk grote geesten als sterren voor, 
o.a. in de boeken der Proleten en in de Openbaring (zie bijvoorbeeld Openbaring 9 : 1), en 
God als een zon, het hoogste beeld der persoonlijkheid, dat de schepping oplevert.


* * *

Reeds van oudsher werd de vraag te berde gebracht, of deze reuzenindividuen des 
heelals ook klanken voortbrengen, en een stem hebben. Want immers, ieder wezen heeft 
er een: de wind suist in het dennenwoud anders dan in het beukenwoud, en het ene 
metaal blinkt niet als het andere; hoe zouden zulke grote, machtige wezens haar dan 
missen? Daarom werd deze vraag reeds door de oude wijsgeren toestemmend 
beantwoord. Onder harmonie der sferen verstonden Pythagoras en Plato de volgens hun 
mening uit de beweging der hemellichamen door de wereldruimte noodzakelijk 
ontstaande klanken dus in hun geheel een heelalsmuziek. Dat deze klanken harmonische 
akkoorden moesten voortbrengen, was hun duidelijk, vooreerst uit de door hun wijsgerige 
opvatting geëiste harmonie des heelals, als een uit de wil van een volkomen God 
ontsproten geheel; en ten andere, omdat zij uit hun berekening van de destijds trouwens 
slechts gebrekkig bekende banen der hemellichamen afleidden, dat hun snelheden, en 
derhalve ook de door hen voortgebrachte klanken, tot elkander in rede stonden als de 
intervallen terts, quint, septime, enzovoorts.


Sedert die tijd is het onderwerp zowel door dichterlijke naturen als door wijsgeren en 
sterrenkundigen telkens en telkens weer in behandeling genomen. In zijn "Droom van 
Scipio" schrijft Cicero reeds: "De beweging der zeven hemelbollen brengt in schoon 
akkoord hoge en lage tonen voort; want zulke grote bewegingen kunnen niet stilzwijgend 
geschieden, en de natuur heeft aan de lage en langzame maanbaan een lage, maar aan 
de hogere en snelle sterren een heldere toon verleend, en daartussen ontstaan de zeven 
tonen van het octaaf. Doch de steeds met deze ontzaglijke harmonie vervulde oren der 
mensen vernemen haar niet meer, evenals hun blikken door het al te schitterende zonlicht 
verblind worden." Ook Kepler kwam tot de mening, dat in de harmonie der sferen Jupiter 
en Saturnus de baspartij, Mars tenor, Venus alt en Mercurius sopraan zingt (de arme Terra 
schijnt hij voor stom gehouden te hebben). Zo is in de jongste tijd enerzijds door een 
Fransman berekend, welk soort van muzikaal akkoord door de aarde en Jupiter samen 
werd voortgebracht, en zegt hij gevonden te hebben, dat terwijl Jupiter de do of ut of c 
aangeeft, de aarde de sol of g van het derde octaaf van onderen voortbrengt. Anderzijds 
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heeft de sterrenkundige Babinet aangetoond, dat deze klanken nooit of nimmer door 's 
mensen gehoor waargenomen kúnnen worden, en dat derhalve de sferen harmonie niet 
bestaat (?!).


Tot het voortbrengen van een toon of een klank worden vereist: een in beweging gebracht 
lichaam en een de geluidgolven voortplantend medium. Beiden zijn in de wereldruimte 
voorhanden, want de kolossale massa’s der wereldlichamen bewegen zich niet alleen in 
de wereldether, maar ook in en door waterstof, stikstof, koolstof, zuurstof, en andere, nog 
onbekende gassen, die op enkele plaatsen van de hemel, bijvoorbeeld in Orion en in 
Andromeda, wereldnevelen van vele biljoenen vierkante mijlen uitgestrektheid vormen, en 
zich rondom de zon en andere sterren tot atmosferen van deels reusachtige grootte 
verdichten. Wel zijn deze gassen vele miljoenen malen dunner dan de dampkringslucht 
onzer aarde, maar toch zijn deze voor ons als 't ware niet meer voorhanden stof en de 
ether voldoende, om aantrekkingskracht, licht en elektriciteit in het ganse heelal verder 
voort te planten, en voorzeker ook evenzo het fijnste geluid. Wij moeten dus 
veronderstellen, dat de hemellichamen bij hun beweging door deze oceaan van de ether, 
waarin zij als vissen ronddrijven, geluidgolvingen voortbrengen, die - als wij hun ontzaglijk 
grote massa's en kolossale snelheid in aanmerking nemen - belangrijk moeten zijn, al 
blijven zij ook voor ons onhoorbaar, en gezamenlijk de meest majestueuze harmonie 
vormen, die men zich denken kan. Daarbij moeten wij ons voorstellen, dat zelfs de dunste 
luchtlagen, zoals vroeger reeds herinnerd is, nog onmetelijk zwaarder zijn, dan de hen 
omringende ether, zodat ook zij er doorheen glijden als een kanonskogel van het zwaarst 
mogelijke metaal. In harmonische verhouding staan deze klanken tot elkaar: dit blijkt 
reeds uit de volgens een bepaalde wet toenemende afstanden, die ook de maatstaf van 
hun snelheid vormen. En zou hij, die deze reuzeninstrumenten gestemd heeft, zelf niet 
muzikaal zijn en graag wanklanken aanhoren! Die het oor gemaakt heeft, zou die niet 
horen?


Denken wij ons deze sferenmuziek voor menselijke oren waarneembaar, dan valt er niet 
aan te twijfelen, dat de grondtoon van die muziek, zoals het ook behoort, van de zon 
uitgaat. Bij haar 750-maal die van al de planeten overtreffende massa, en bij de 
reusachtige snelheid, waarmee zij zich om haar as draait en zich tegelijkertijd door de 
wereldruimte in de richting van het sterrenbeeld Hercules voortbeweegt, al de planeten 
met zich meevoerend, spreekt dit wel vanzelf! Op deze kolossale, zich slechts langzaam 
en onophoudelijk met de dichtheid van de wereldether in de onderscheidene gewesten 
der wereldruimte veranderende muzikale achtergrond, verheffen - en wel in dezelfde 
toonaard, omdat zij ook aan deze beweging door de ruimte deelhebben - de 8 grote en 
de 200 kleine planeten hun stemmen. Daarbij vertegenwoordigen, zoals Kepler aannam, 
de zich langzamer bewegende grote en minder dichte buitensten: Jupiter, Saturnus, 
Uranus en Neptunus, vergelijkenderwijze de bas; de zwaardere binnensten daarentegen: 
Mars, Aarde, Venus, Mercurius, wegens hun veel snellere beweging, de hogere stemmen. 
De laatstgenoemden zijn ook de krachtigsten, wegens de in de richting der zon 
toenemen- de dichtheid van de wereldether, en Mercurius heeft uit dien hoofde de luidste 
en helderste stem. En dat de toon één en dezelfde planeet niet voortdurend dezelfde is, 
komt daaruit voort, dat zij haar snelheid, volgens de bekende tweede wet van Kepler, 
voortdurend verandert, terwijl zij ook gedurende deze af- en toeneming onderhevig is aan 
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de invloed van zogenaamde periodieke en seculaire storingen, d.w.z. van de wederkerige 
aantrekking van alle tot het zonnestelsel behorende lichamen. Zo brengt een planeet 
alleen dan weer nauwkeurig dezelfde toon voort, wanneer al de lichamen of bollen van 
het zonnestelsel zich weer in de oorspronkelijke stand bevinden, wat - zo het ooit gebeurt 
- misschien eerst na vele miljoenen jaren weer het geval zal zijn.


Maar niet alleen zingen de 8 grote en de 200 kleine planeten rondom de zon een telkens 
nieuw en veelstemmig lied; de aarde geniet bij haar zang reeds een begeleiding, doordat 
de maan zich met de tweede stem belast en krachtens de talrijke invloeden en 
zogenaamde storingen, waaraan zij in haar baan is blootgesteld (men telt er meer dan 
150), de veelsoortigste variaties en fiorituren (versiering van de zang) op het door de aarde 
aangegeven grondthema betrekkelijk zacht ten uitvoer brengt. Veel meer is dit nog het 
geval bij de grote, de baspartij spelende planeten, welker talrijke manen ook noodzakelijk 
talrijke modulaties van het grondmotief moeten doen weerklinken.


Zijn aldus de meer permanente en tegelijkertijd luide tonen in het zonnestelsel gegeven, 
dan speelt daarin ook nog de wonderbare muziek van vele duizenden kometen: van de 
dofste bas in de verte tot de heldere discant van hun snelheid in de nabijheid der zon 
aanzwellend, en daarna weer snel verminderend, dus het crescendo en decrescendo 
behoorlijk in acht nemend, maar toch, krachtens hun uiterst geringe massa, nooit in 
kracht en volheid van toon het gezang der planeten bereikend, doch daarentegen nieuwe 
muzikale motieven uit ver verwijderde groepen en families van vaste sterren 
meebrengend.


Maar met deze hoofdharmoniën is de muziek der sferen geenszins uitgeput. Op deze 
ondergrond van ontzaglijk zware en lang aanhoudende tonen bouwt zich eerst recht de 
eigen en individuele melodie van elke sfeer op, uit de miljoenen geluidvormingen 
samengesteld, die aanhoudend op hun oppervlakte worden voortgebracht. Wij hebben 
geen reden om aan te nemen, dat het op de aarde ontstaande geluid in de onmiddellijke 
nabijheid wegsterft, maar zijn golvingen moeten evengoed als de straal van het aardse 
licht miljoenen biljoenen mijlen ver in de wereldruimte doordringen. "Een volmaakte 
natuurwaarneming", zegt Lichtenberg terecht, "moest aan de kust van China de 
uitwerkselen van een in de Oostzee neergeworpen erwt duidelijk doen bemerken"; en zo - 
voegen wij er bij - moest men op een, al was het ook nog zo ver verwijderde planeet, ook 
het lachen van een kind op aarde horen.


Bestaat er nu zulk een volmaakte natuurwaarneming? Hier op aarde niet! Dat wij er echter 
niet toe in staat zijn, bewijst nog volstrekt niet, dat zij geestelijk niet voorkomt; ja, voor 
een juist en logisch denken is het absoluut noodzakelijk, dat er een dergelijke 
waarneming bij een of ander der geschapen wezens besta. Elk voorval in de stof moet 
door een geestelijk wezen gevat en begrepen kunnen worden. Zo niet, dan is de stof 
hoger georganiseerd dan de geest, en heeft de materialist gelijk. Voor zulke ontwijfelbaar 
in het heelal voorkomende hogere organisaties vormen nu het woeden van de storm, het 
ruisen der zeegolven, het rommelen van de donder, het suizen van de wind en het plassen 
van de bron, en elk geluid, door dier of mens hier voortgebracht, het onophoudelijk 
ontstaande, ware, eigenaardig tot en bij de aarde behorende gezang der Terra. En zo 
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zingen ook zonnen, Venus, Mars, Jupiter enzovoorts hun eigenaardig, met hun ganse 
wezenheid op het innigst samenhangend lied.


Dit onophoudelijk in de ruimte opstijgende, miljoenenstemmige gezang is echter geen, al 
is het ook nog zo ontzaglijk, zinledig geluid; geen, al is het ook nog zo schoon lied zonder 
woorden. Het geluid, dat van elk geschapen wezen, hetzij plant, kristal of atoom, uitgaat, 
is zijn stem en een deel van zijn wezen; en als wij er geestelijk genoeg toe waren, dan 
bespeurden wij zowel in het brullen van de leeuw, als in het kirren der duif, ja in het ruisen 
van elk der verschillende boomsoorten, heel het wezen dezer schepselen en hun 
individual i te i t . Ook dát behoort tot de volmaakte natuurwaarneming, die 
noodzakelijkerwijze ergens bestaat. Voor zulk een waarneming is de gezamenlijke 
wereldmuziek, met het individuele miljoenenstemmige gezang van elke sfeer in 't 
bijzonder, het al 't klagen en bidden, wensen en begeren, al het verlangen van alle 
creaturen bevattende, eeuwig tot God opstijgende lied der schepping, geenszins een 
poëtische droom, maar een absolute waarheid.


Sedert 5.000 jaren weerklinkt dit lied van klagen en verlangen. En de zon, al de planeten 
meevoerend, beweegt zich langs onnaspeurlijke banen in de onbekende wereldruimte. 
Evenals men niet zonder waarschijnlijkheid de vroegere ijstijd der aarde, toen Europa met 
reusachtige gletsjers bedekt was, daaruit getracht heeft te verklaren, dat destijds het 
gehele zonnestelsel door een koudere streek der wereldruimte trok, zo beschouwen vele 
natuuronderzoekers, o.a. Spiller, het als zeer goed mogelijk, dat het zonnestelsel ook 
onvoorziens in zulke heelalruimten geraakt, die met de vroeger genoemde gloeiende 
gassoorten gevuld zijn. Dan zou de van de zon uitgaande grondtoon onzer 
sferenharmonie in een anderen toonaard overgaan, en deze gezamenlijke schepping 
voortaan het donderende koor des oordeels aanheffen, misschien zelfs voor menselijke 
oren enigermate waarneembaar (zie Lukas 21 : 25, 26); totdat later in de nieuwe hemelen 
en op de nieuwe aarde uit de ware lichtstof de ware harmonie der sferen weerklinkt, die 
wij met volmaakte oren volmaakt horen en verstaan zullen. Op deze hoogte des horens 
van het scheppingslied stond de apostel Johannes, toen hij hoorde: "En alle schepsel, dat 
in de hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles wat in 
dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en 
de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid!" (Openbaring 5 : 13)


* * *

Bezien wij nu de hoofdvormen van het bestaan in de wereldruimte. Zij zijn het waard. Het 
zijn allen onderscheidene gedachten van één God, wiens denken nooit wezen- of 
waardeloos blijft. Het zijn scherp getekende individualiteiten, - niet de een gelijk de 
andere, - persoonlijkheden met een eigen gelaat, die verschillenden invloed oefenen, die 
karakter en temperament hebben, zo bijvoorbeeld de vurige, loodzware, als razend om de 
zon vliegende Mercurius, de schone, helder lichte, haar onafgewend aanziende Venus, de 
onstuimige, rusteloos om zichzelf wentelende Jupiter, enzovoorts. Zij allen zijn grote 
symbolen, waarom dan ook hun beschouwing met de symboliek der aardse schepping in 
verband staat. Elk verschijnsel aan hen is een veelbetekenend zinnebeeld van geest en 
wet, van wijsheid en doelmatigheid, van kracht en strijd, van iets nieuws en buiten- en 
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bovenaards; vandaar de machtige bekoring, die zij van oudsher op de mensen 
uitoefenen. Daarom tuurt de sterrenkundige nachtenlang naar zo'n schitterende stip, of 
naar zo’n kleine lichtschijf, die zelfs door de sterkste verrekijkers nog nauwelijks de 
grootte van een erwt verkrijgt, want aan haar is het kleinste reusachtig groot: het 
nauwelijks waarneembare verschijnsel is een wereld van vér strekkende gevolgtrekkingen, 
en elke nóg zo fijne lichtstraal is een profeet, die aan al het uit de aarde geborene een 
ander bestaan voorspelt.


En de geest voelt het: zij zijn geen aan zichzelf overgelaten stofmassa's, zoals Tiedge 
uitroept: Zijn deze werelden verstoten kinderen? Vielen zij op geen verzorgende schoot? 
Er is geen stof zonder geest; hoe kon zij anders bestaan, zichtbaar zijn, krachten 
uitoefenen op andere stof, zonder lichamelijkheid; behalve God. En heeft God aan ieder 
volk hier op aarde een engel en lichtvorst tot leidsman meegegeven (zie Daniël 10 : 13, 20 
en 12 : 1), en heeft deze onze aarde ook haar vorst en God (1 Korinthe 4 : 4; Johannes 
14 : 30 en 16 : 11; Efeze 2 : 2 en 6 : 12), dan zal hij ook aan elk van deze zijn grote 
scheppingen een sterke onder de tronen, heerschappijen, overheden of machten 
(Kolossenzen 1 : 16), die in de hemelen zijn, toevoegen, die strijdt en worstelt tegen de 
gevallen vorsten dezer werelden. Want zo ver de materiële zichtbaarheid gaat, zo ver gaat 
ook de afval. Er staat geschreven: "Wat zichtbaar is, is tijdelijk; wat onzichtbaar is, is 
eeuwig!"


Van de talloze lichtpunten aan het hemelgewelf veranderen verreweg de meesten hun 
onderlinge positie schijnbaar niet; enkelen daarentegen, o.a. de avondster, de heldere 
Jupiter, de rode Mars, bewegen zich snel door de sterrenbeelden heen. Dezen, allen 
planeten, zijn vele duizenden malen dichter bij ons, dan de sterren, en weerkaatsen 
slechts met rustig licht de stralen der zon.


Zonnestelsel noemt men de gezamenlijke werelden, die zich, door een overmachtige 
aantrekkingskracht daartoe gedwongen, om de zon draaien, met inbegrip van deze 
koningin en moeder zelf. Zonnenfamilie of zonnenstaat kan men ze ook noemen. Streng 
hiërarchisch gaat het daarin toe: ieder moet op haar plaats blijven, en heeft precies zoveel 
te zeggen en zoveel macht en invloed, als zij massa en gewicht bezit; geen van allen is 
totaal nietszeggend, of onbevoegd om een stem uit te brengen, of het moesten de meer 
dan luchtlichte excentrische indringers, de kometen, zijn, die schijnbaar zin- en doelloos 
in duizelingwekkende vaart midden door de gewichtige, ernstig en nauwgezet hun banen 
afleggende burgers, de planeten, her- en derwaarts stuiven, om weldra, dikwijls voor altijd 
en immer, dit zonnestelsel weer te verlaten.


Wanneer wij hen buiten beschouwing laten, maar de zon er bij nemen, dan hebben wij 
vier scherp begrensde typen van wereldbollen voor ons. Vooreerst de hete, ontzaglijke 
Zon; daarna de middelste planeten: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, middelgroot, zwaar, 
met weinig manen, zich betrekkelijk langzaam draaiend; daarop volgen ongeveer 
vierhonderd waargenomene, in waarheid echter wel duizenden asteroïden van 
driehonderd tot een paar kilometer in middellijn, in zeer excentrische, gestrengelde 
banen. Uiteindelijk de vier reuzenplaneten: Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus; zeer 
groot, zeer licht, rijk aan manen, met reusachtig grote atmosferen, wellicht nog warm, en 
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zich uiterst snel draaiend. De oorzaak dezer groepering kennen wij niet. Denken wij ons 
geest in geïndividualiseerde vorm met deze grootse scheppingen gepaard, dan hebben 
wij hier onderscheidene hoofdvormen van bestaan, die aan vuur, aarde, lucht en water 
herinneren, en evenzo aan de vier cherubim-gestalten, aan de van oudsher bij het vuur en 
de zon vergeleken leeuw, aan de met de lucht overeenkomende adelaar, aan de mens 
voor de vier aarden (stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren!), waarbij evenwel de 
symboliek van de stier en het water duister blijft.


Het feit, dat al deze vierhonderd planeten zich in dezelfde richting, in nagenoeg hetzelfde 
baanvlak en op nagenoeg constant toenemende afstanden van de zon bewegen, pleit 
zozeer voor een gemeenschappelijk ontstaan uit deze zon, dat Laplace een wiskunstig 
berekende waarschijnli jkheid van vierduizend miljoen tegen één voor deze 
veronderstelling vond; en toch kende hij evenmin Neptunus als vele asteroïden, waardoor 
deze waarschijnlijkheid in reusachtige mate toeneemt. Ons weten - dit moeten wij steeds 
in het oog houden - komt hier op aarde, zelfs bij de allerbekendste feiten, nooit verder 
dan een sterke tot sterkste waarschijnlijkheid. Een waarschijnlijkheid van honderd tegen 
één beschouwen wij als volkomen aannemelijke hypothese; een van honderdduizend 
tegen één noemen wij reeds "weten"; een van enige biljoenen een onomstotelijk feit. Zo 
hebben wij tot dusver als zeker aangenomen dat alle lichamen zwaar zijn; thans heet het 
verschijnsel der zwaarte door de druk van de ether (volgens de natuurkunde: een 
denkbeeldige substantie waarvan men vóór de komst van de relativiteitstheorie aannam dat deze 
het universum vervulde en de drager was van de elektromagnetische golven) veroorzaakt te 
worden. Volkomen zeker meenden wij te weten, dat de metalen ondoorzichtig zijn; maar 
aluminium is voor de Röntgenstralen zo doorzichtig als glas, enzovoorts.


Kant leerde, naar men weet, het eerst de vorming van het zonnestelsel door 
samentrekking uit een voormalige wereldhemel. Laplace, die van Kant niets geweten 
schijnt te hebben, zegt in zijn Système du monde: "De beschouwing der planetenbanen 
brengt ons op de gedachte, dat, tengevolge van een buitengewone hitte, de atmosfeer 
der zon zich aanvankelijk tot aan gene zijde der banen van alle planeten heeft uitgestrekt, 
en dat zij zich geleidelijk tot op haar tegenwoordige grenzen heeft samengetrokken. Men 
kan dus vermoeden, dat de planeten zich aan de opeenvolgende grenzen dezer 
atmosfeer gevormd hebben door de verdichting der zone, welke zij in het vlak van de 
evenaar hebben moeten achterlaten. Men kan verder vermoeden, dat de manen op 
soortgelijke wijze uit de atmosferen der planeten gevormd zijn. De bovenvermelde 
eigenaardigheden der bewegingsverschijnselen in ons zonnestelsel volgen op natuurlijke 
wijze uit deze hypothese, waaraan de ringen van Saturnus een nieuwe graad van 
waarschijnlijkheid toevoegen." Laplace nam daarbij aan, dat de ontzaglijk hete oernevel 
zich door afkoelen verdicht heeft. Tegenwoordig zijn de sterrenkundigen van mening, dat 
deze nevel oorspronkelijk koud was, zich door aantrekking verdichtte, en dat deze 
verdichting de oorzaak van de kolossale warmte der zon is. Neemt men daarbij aan dat 
het gebied van de zon eertijds tot op de halve afstand van de eerstvolgende vaste ster 
met de stof van het tegenwoordige zonnestelsel, dus van de zon, de planeten en hun 
manen, in diffuse toestand gevuld was, dan verkrijgt men voor deze verdunde oerstof een 
zeshonderd-duizend-biljoen maal grotere lichtheid, dan voor het lichtste lichaam, dat wij 
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op aarde kennen: voor de waterstof! En toch zou zulk een stof altijd nog stof zijn, en in 
vergelijking van de onweegbare kracht, of van de geest, onmetelijk en eindeloos zwaar!


In ongezochte overeenstemming met de Bijbelse kosmogonie, en ook met Iverstedt en 
anderen, neemt Moldenhauer aan, dat nog lang ná de bolvorming der aarde de zon zich 
nog niet had samengetrokken, en dus als zodanig bijna of in 't geheel niet bestond. "Een 
op- en ondergaand dof licht bestond er aan de hemel, maar geen zon. Een elliptisch 
gevormde nevel, aan de randen wazig uitvloeiend, de halve hemel beslaande", aldus 
karakteriseert hij de vroegere toestand van het gesternte des daags, en zegt er dan 
verder van: De aarde moest met haar bolvorming vroeger gereed komen dan de zon; en 
eerst lang ná haar ontstaan vormde er zich uit het nevelbeeld aan de hemel een zon, klein 
van omvang, maar verblindend in volheid van licht." Hij staaft grondig en 
wetenschappelijk deze in ieder geval hoogst interessante bewering. (Das Weltall, Deel II, 
hoofdstuk 8)


* * *

Van al de hemellichamen heeft van oudsher de nabijzijnde maan de mens het meeste 
belang ingeboezemd, want de vierhonderdmaal verder verwijderde zon hulde zich vroeger 
ongenaakbaar in haar stralen. Sedert de uitvinding van de verrekijker is deze begeleidster 
zó dicht ons gekomen, dat wij er voorwerpen van een halve kilometer middellijn en 
strepen van slechts honderd meter breedte goed op onderscheiden kunnen, dus ook, 
wanneer er aanwezig waren, steden en rivieren; ja, wij bezitten veel nauwkeuriger kaarten 
van de naar ons toegekeerde zijde der maan, dan van de Afrikaanse of Australische 
binnenlanden. Wij hebben de hoogte van honderden maanbergen nauwkeurig gemeten; 
39 daarvan zijn ons hoger dan de Montblanc gebleken; en van enkele berggroepen 
hebben wij echte landschapsfoto’s genomen; en ook overigens weten wij op 
natuurkundige en andere gronden enigermate, hoe het er daarboven uitziet.


Iedereen heeft wel eens afbeeldingen van de maanoppervlakte gezien, en weet daaruit 
dus, dat zij met honderden en duizenden ring- en walvlakten en terrasvormige kraters 
bedekt is. Deze ruggebergten en kraters der maan zien er uit alsof zij hun ontstaan te 
danken hebben aan reusachtige gebarsten blazen of bellen, die zich door ingesloten 
inwendige gassen vormden, óf aan het neerploffen van grote meteoren in een nog taai 
vloeibare massa. Beide veronderstellingen zijn dan ook reeds verdedigd en bestreden 
geworden. Zelfs van uitgedroogde zeeën, meren en rivieren zien wij op deze maanwereld 
geen spoor; deze kale rotscircussen worden hoogstens door enige groeven of diepe 
spleten doorsneden, en verheffen zich sterk, hoekig, gekloofd en getand, nooit door een 
stortregen afgespoeld, vele duizenden meters hoog in de lucht: onveranderlijk, als het 
marmeren, eeuwig strakke gezicht van een dode.


Wij weten dat deze bergtoppen door geen dampkring, zelfs geen achttienhonderdmaal 
dunnere dan de onze, omgeven zijn, en dat de ruimte dáár dus luchtlediger is, dan onder 
een luchtpomp. Intussen - zegt Flammarion niet ten onrechte - ook een lucht, die voor 
ons in 't geheel geen lucht meer zou zijn, is er op zichzelf toch een. Nieuwere 
waarnemingen schijnen te bewijzen, dat de maan feitelijk toch nog een hoogst verdunde 
luchtlaag bezit, welker dichtheid op de diepste plaatsen der maan ongeveer een 
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vijfhonderdste van de onze zou kunnen bedragen (Airy, Neison). Zelfs in een zó verdunde, 
voor ons zo goed als niet aanwezige lucht zouden er plantaardige en misschien dierlijke, 
ons onbekende organismen kunnen bestaan. Zo wordt het door de grote krater Plato 
ingesloten laagland regelmatig donkerder, hoe meer het door de zon verlicht wordt. Men 
zou, zegt Flammarion, negen-en-negentig tegen één kunnen wedden, dat dit 
raadselachtige, maandenlang zich herhalende verschijnsel aan een plantaardige, door 
zonnewarmte teweeggebrachte verandering moet toegeschreven worden.


Evenzo gelooft Dr. Klein, dat de groenachtige, met een witte streep afgewisselde, nu eens 
lichter, dan weer donker wordende kleur der grote vlakte mare serenitatis door een 
plantaardige bedekking veroorzaakt wordt. Uiteindelijk geloven die sterrenkundigen, die 
de maanoppervlakte fotografisch opnamen, dat de kleur der donkere plekken haar 
oorsprong in een aanwezige plantengroei heeft.


Voorts zien wij misschien op deze wereldbol de laatste en weinig talrijke verschijnselen 
van een wegstervend, maar eertijds wellicht buitengewoon rijk organisch leven. De 
vroegere dampkring en vochtigheid zouden dan langzamerhand door de vaste lichamen 
geabsorbeerd zijn geworden, evenals de bekende heldere stralen en kraters algemeen 
voor ijslagen gehouden worden; het organische leven zou zich in de diepste lagen hebben 
teruggetrokken, evenals in de bergen wereld de Alpenbezoeker menigmaal op plekken 
komt, waar temidden van gletsjers en steengruis nog een armelijke plantengroei aanwezig 
is, waar mossoorten en saxifragen (bodembedekkers) begroeide plekjes en oasen vormen 
temidden van een dode steenwereld. Zo weten wij bijvoorbeeld, dat eertijds ook de thans 
onder het ijs bedolven polen onzer aarde met een rijke plantenlaag begroeid waren; 
vandaar de grote steenkolenlagen op Spitsbergen.


Ontwijfelbaar hebben er topografische veranderingen op de maan plaats. Bovenal de 
omtrek van de krater Hyginus schijnt het toneel van wellicht vulkanische veranderingen te 
zijn. Zo zegt de ijverige maanbestudeerder Dr. Klein: De krater Hyginus N moet, blijkens 
zorgvuldige vergelijking van de maankaarten, tussen februari 1876 en mei 1877 ontstaan 
zijn. Opmerkelijk is het, dat deze vorming van een krater van 4.500 meter middellijn, dus 
groter dan de Vesuvius, die niemand van tevoren gezien had, en die toch sedert die tijd 
meermalen werd waargenomen, zonder zichtbare ontwikkeling van damp of rook heeft 
plaats gehad. In de zogenaamde Nectarzee wordt een midden op een grote vlakte 
geïsoleerd staande krater van 6.000 meter middellijn nu eens zichtbaar, dan weer 
onzichtbaar. Van 1830 tot 1837 heeft Mädler hem nooit gezien; in de jaren 1851 en 1865 
werd hij gefotografeerd; en in 1875 zag Neison er geen spoor van. Sedert die tijd heeft 
men hem weer gezien. De eenvoudigste verklaring van dit opmerkelijke feit, zegt 
Flammarion, is: dat er uit deze vulkaan nu en dan rook- of dampwolken opstijgen, die 
hem voor ons verbergen, evenals dit met een van de maan gezienen aardse vulkaan 
dikwijls het geval moet zijn. Intussen zijn al deze verschijnselen toch slechts sporadisch 
op de maan aanwezig, en kunnen zij de totaalindruk van een verstijfde, lucht- en 
waterledige wereld niet uitwissen. 


Wij zien altijd slechts één en dezelfde zijde der maan; de andere zal ons altijd onbekend 
blijven, doordat er zich - toen de maanmassa nog niet verhard was - door de sterke 
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aantrekkingskracht der aarde aan de aardekant een lichte uitzetting vormde, die, hoewel 
slechts enige kilometers bedragend, toch voldoende is om bij wijze van aangehangen 
gewicht de maanbol steeds, en ondanks enige zwenkingen (maanlibratie), in dezelfde 
richting tegenover ons te doen blijven. Of, zoals Hanssen vermoedt, die andere, 
verscheidene duizenden meters verder gelegen zijde der maan lucht en water en 
organisch leven bezit, zullen wij nooit met zekerheid te weten komen. Leven er daar 
Selenieten (maanbewoners), dan hebben zij er misschien geen vermoeden van, dat er - 
astronomisch gesproken - in hun onmiddellijke nabijheid een bijna vijftigmaal grotere 
wereld in de wereldruimte zweeft. Of ondernemen zij moeitevolle en gevaarlijke heuvel- en 
bergbeklimmingen, om over de rand der maan enige blikken op de schone, 
onbeweeglijke, aan de zwarte hemel in zilveren glans zwevende Terra te werpen, die zij 
zich misschien als een hemels paradijs van vrede en geluk voorstellen?


Welke banden verbinden ons met deze, reeds door kluisters van kolossale 
aantrekkingskracht aan ons vastgeketende wereld? Met een kracht van 74 sextiljoen 
kilo's trekt zij ons aan; doch wij háár daarentegen met een 81 maal sterker werkende 
kracht, en dus oefenen wij op haar misschien ook in andere opzichten een 81 maal 
grotere invloed uit. En toch bewerkt deze maan een diepe beweging in onze oceanen, en 
volgen de zeeën het bleke gesternte gehoorzaam in zijn loop, en slaan zij bruisend hun 
golven te pletter tegen de hen daarin hinderende vastelanden! Velen houden het er voor - 
zoals professor Falb - dat ook de lavazee, die onder onze voeten woedt en gloeit, 
onophoudelijk de maan volgt, en dat er een ondergrondse vurige vloed en eb 
onophoudelijk binnen de aarde draait.


En wat al veelsoortige invloeden zal de maan misschien nog verder uitoefenen op plant 
("Zijn land zij gezegend van de Heer, van het uitnemendste des hemels, van de dauw, en 
van de diepte, die beneden is liggende; en van de uitnemendste opbrengsten der zon, en 
van de uitnemendste vrucht der maanden", (of maan!) Deuteronomium 33 : 14) dier en 
mens? Evenals de vissers van vele zeedieren beweren, dat zij ten tijde van de volle maan 
vetter en gezonder zijn, zo zeggen ook de Maleiers op Sumatra, dat het zo giftige sap van 
de ringasboom deze eigenschap omstreeks die tijd verliest. Wij willen hier niet de oude 
strijd over de invloed der maan uitvechten. Maar sedert duizenden van jaren hebben 
soldaten, boeren, vissers en zeelieden om goede redenen de maan langer en oplettender 
gadegeslagen dan de kamergeleerden, en allen kennen haar invloed en krachten toe. "La 
luna", zegt de Italiaanse zeeman, "mangia le nuvole", en de Franse soldaten in Algiers is 
het ten strengste verboden, ’s nachts het onbedekte hoofd aan de stralen van het 
maanlicht bloot te stellen. "De zon zal u overdag niet steken, noch de maan des 
nachts." (Psalm 121 : 6) Evenals er in de Evangelieverhalen dikwijls melding gemaakt 
wordt van maanzieken, zo heeft men in de laatste tijd ook merkwaardige voorbeelden van 
maanzieke dieren, bijvoorbeeld paarden, geconstateerd, en er zijn mensen en kinderen, 
die bij volle maan, ook in de donkerste kamer, niet rustig slapen kunnen.


Bij de hoe langer hoe beter begrepen krachtwerkingen van het kleinste, is het geen 
dwaasheid meer om aan te nemen, dat er - evenals in de wereld en de lavazee -  zo ook 
in de sterrenoceaan, en in de "zee des harten", een zij het ook onnoemelijk kleine vloed 
en eb door de loop der maan teweeggebracht worden moet; en evenzo, dat - gelijk de 
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schijnbaar volkomen gelijke stralen, die verschillende sterren ons toezenden, zich in de 
spectroscoop verschillend voordoen - ook de door de maan gepolariseerde stralen 
mogelijkerwijze à la X-stralen gans andere eigenschappen bezitten, dan die der zon. De 
ontdekking van Röntgen heeft de geleerden weer nadrukkelijk toegeroepen: "Er zijn 
tussen hemel en aarde dingen, waarvan uw wijsheid nog nooit gedroomd heeft!" 
Stoffelijke toestanden hebben altijd een geestelijke tot grondslag; en een veelvuldige, zij 
het ook niet duidelijk begrepen, wederkerige invloed van maan en aarde op elkander te 
loochenen, zou gelijkstaan met te loochenen dat broeders en zusters in de huiselijke kring 
op elkaar inwerken. Het is onmogelijk, dat zulk een reusachtige en nabijzijnde wereldbol 
geen invloed zou uitoefenen op het leven onzer Terra; en als deze begeleidster ons eens 
plotseling ontnomen werd, dan zouden wij eerst recht bemerken - voorzeker met 
verbazing, en misschien ook met schrik - wat en hoeveel wij aan haar te danken hebben!


* * *

Laat ons nu eens met de lichtstraal in één seconde naar de 85.000 uren verwijderde 
maanbol vliegen! Waarlijk, een grootse, maar terugstotende wereld! Een doods, 
eeuwigdurend stilzwijgen! Hier fluit nooit de wind over de kale rotsen, nooit klotst de golf, 
nooit ritselt de beek over gladde kiezelstenen, nooit vliegen er wolken langs de roetzwarte 
hemel, waar zelfs op de volle middag de sterren en planeten met verblindend licht 
fonkelen. Onverdraaglijk schel straalt de zon, en ternauwernood zijn de ogen tegen de 
glans der door haar beschenen, gedeeltelijk glasachtige, met dofgroene en staalblauwe 
kleuren glinsterende rotsen bestand. Zwarte schaduwen steken scherp tegen het licht af; 
en zonderlinge weerkaatsingen geven aan het gehele landschap een fantastisch, al onze 
gewone voorstellingen omverwerpend aanzien. Van ieder voorwerp ziet men slechts de 
verlichte helft; de ándere helft is in duisternis gehuld voor het oog als niet bestaande. Ook 
bewerkt de afstand geen verzwakking in de kleuren of omtrekken: alles is óf schitterend 
licht, óf volkomen donker. Dit alles kunnen wij reeds van hier met sterke verrekijkers zien.


Hebben onze ogen zich nu aan de zonderlinge maanverlichting gewend, dan zien wij ons 
op een getanden rotstop verplaatst, die zich tot een hoogte van bijna 2.000 meter bijna 
loodrecht en suikerbroodvormig midden op een grote, cirkelvormige vlakte verheft, 
waarop zijn schaduw een grote driehoek tekent. Rondom deze verscheidene mijlen grote 
vlakte verrijzen uiterst steile rotswanden, welker woest getakte toppen nog ver boven 
onze standplaats uitsteken en ons het verdere uitzicht beletten. Midden door de vlakte 
heen, en dicht langs de voet van onze berg, strekt zich als een stroom van inkt een brede, 
zwarte streep uit, die zelfs midden door de hemelhoge wanden loopt, welke de vlakte 
insluiten. Dat is een 700 meter brede, onmetelijk diepe kloof, een zogenaamde spleet, 
zoals er door vele kraters op de maan lopen. En van de top, waarop wij staan, lopen er 
onderscheidene gekleurde, verglaasde stralen in de grond als bevroren rivieren naar 
verschillende kanten uit.


Verbazend licht, zesmaal minder zwaar dan op de op de aarde, voelen wij ons hier; en wij 
verbeelden ons, dat de geringste krachtsinspanning voldoende zou zijn om ons 
huizenhoog in de ruimte te verheffen. Vlak voor onze voeten ligt een groot rotsblok; wij 
geven het even een schop, en heel deze reusachtige massa, waarin verscheidene sterke 
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mannen hier op aarde geen beweging zouden kunnen brengen, stort van de steile helling 
af in de diepte. Wij zien haar al kleiner en kleiner worden, tegen vooruitstekende hoeken 
stoten, in stukken en brokken uiteenspringen, en uiteindelijk in de diepte verdwijnen; 
maar wij horen geen gedruis, geen klank, geen enkel geluid: het zijn slechts spookachtige 
taferelen, die ons omgeven. Verbazingwekkende contrasten! De stof zo hard, zo hoekig 
en kantig, en toch bijna zo licht als een veer! De vormen zo scherp en streng, het licht zo 
pijnlijk schel, de schaduwen zo roetzwart; en dan bij dit alles nog die doodse stilte en die 
onmacht van het geluid!


Maar nu loopt de 354 uren lange maandag ten einde. De zon, welker stralen ons als 
gloeiende pijlen aan de ene kant troffen, terwijl onze andere zijde aan de vreselijke koude 
der wereldruimte was blootgesteld, daalt langzaam neer achter een reeds zwarte 
rotsmuur. Een ondoordringbare nacht stijgt er uit de vlakte op, al het beneden ons 
liggende en ook onze lichamen duim voor duim verslindend, totdat de rand der 
zonneschijf plotseling verdwijnt, en enkel nog de hoge toppen rondom ons heen schril 
verlicht blijven. En nu zweeft er, schijnbaar onbeweeglijk, half verlicht, in het zenith een 
prachtige wereldbol in grijsachtig zilverlicht langs de zwarte hemel: de Terra! En terwijl de 
lange nacht langzaam verloopt, wordt die wereld, onze Aarde, al lichter en lichter, straalt 
zij omstreeks middernacht als "volle aarde" met prachtige glans, vijftienmaal groter dan 
onze maan, en giet zij een stroom van helder "aardlicht" uit op en over de reusachtige, 
veelgetakte maanrotsen.


Onhoorbaar stil verloopt op deze verstijfde wereld de 354 uren lange maannacht. Het 
maanoppervlakte heeft geleidelijk de vreselijke, ongeveer 800 graden bedragende 
zonnehitte van haar lange, wolkenloze dag in de wereldruimte uitgestraald, en de 
temperatuur is nu ver beneden het vriespunt van het kwikzilver gedaald: zij bedraagt 
mogelijkerwijze -150 oC, misschien zelfs slechts -200 oC, en de getande rotsen zouden 
ons thans evenzeer door hun kou smartelijke wonden veroorzaken, als zij ons overdag als 
gloeiend ijzer gebrand zouden hebben. Maar zie! op hetzelfde ogenblik dat de 
onbeweeglijk aan de maanhemel stralende aarde juist weer de vorm van "halve aarde" 
aanneemt, worden de hoge rotstoppen bliksemsnel met een verblindend licht overgoten; 
de zonneschijf verschijnt aan de horizon, onverdraaglijk helder, midden tussen de sterren, 
en de maan dag vangt opnieuw zijn eenvormig verloop aan. Op de maan bestaat er geen 
weer, en dus ook geen weersgesteldheid; onophoudelijk wisselen verblindend licht en 
zwarte nacht, vreselijke koude en gloeiende hitte, elkaar af; de ene dag is juist even heet 
als de andere, de volgende nacht juist even koud als de vorige, honderden en duizenden 
jaren achtereen. Hoeveel van zulke lange dagen en nachten heeft de maan reeds 
doorleefd? Hoeveel zal zij er nog aanschouwen?


Tot een langdurige beschouwing van de schone, in zilverglans aan de maanhemel 
zwevende "Terra" bood de lange maannacht ons een goede gelegenheid. Aan haar polen 
blinken grote, witte plekken: sneeuw- en ijsvelden. Donkerder plekken beslaan twee 
derde van de bol: dat zijn de zeeën, die het zonlicht minder terugkaatsen; de vastelanden 
zijn reeds helderder. Maar voortdurend strekken zich daarover nevelachtige, telkens snel 
veranderende vlekken uit, die aan beide zijden van de evenaar langgerekte gordels 
vormen. In de richting van de evenaar is de rand van deze zônes bijna glad, terwijl de 
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andere kant naar de zijde der polen in allerlei gespleten, zonderlinge, voortdurend 
veranderende vormen uitloopt. Zelfs tot aan de polen strekken er zich somtijds zulke 
formaties uit, welker stand, vorm en grootte snel verandert; en slechts enkele gedeelten in 
de omtrek van de evenaar, zoals de Sahara, Egypte, en de hoogvlakten van Peru, blijven 
er steeds vrij van. Dat zijn onze wolken.


Bij nauwkeuriger beschouwing lopen de donkere en blijvende vlekken (de zeeën) in het 
blauwachtige, terwijl de lichtere met allerlei schakeringen glinsteren. Wij zien stroken van 
een helder, roodachtig geel - de grote woestijnen; groenachtige partijen - wouden en 
prairies; daartussen schitterend witte, onregelmatige steppen; sneeuwbergen en gletsjers. 
Nu en dan verdwijnt er snel een heldere plek, door een grauwe, nevelachtige, overdekt; 
en verschijnt zij weer, dan is zij nu schitterend wit; dat was een grote sneeuwbui! Een 
andere keer verschijnt er een lichte plek na overdekking door een donkerder: daar is dan 
regen gevallen; vertoont er zich echter plotseling een roodachtige stip, dan is er een 
vulkanische uitbarsting begonnen, of ook een grote brand, zoals die van Hamburg of 
Chicago. En rondom de polen dezer schone wereld spelen er wonderbare lichtstromen, 
nu eens roodachtig, dan weer groenachtig schitterend: de Noorderlichten, deze 
uitvloeisels der geheimzinnige kracht, die onze aarde in de wereldruimte uitstraalt.


Hoe ver de - door het gemis van een atmosfeer op de maan buitengewoon begunstigde - 
waarneming dezer schone Terra vandaar tot in bijzonderheden mogelijk ware, zou 
natuurlijk af hangen van de ogen, die de waarneming verrichten. Wij zouden vandaar 
Sicilië en Corsica nog altijd met het blote oog zien; maar slechts met behulp van een 
goede verrekijker konden wij, evenals een condor, die uit een hoogte van 20.000 voet een 
dode geit ontdekt, onze grote wereldsteden, of een statig voortstevenende vloot, of een 
marcherend legercorps, of onze rivieren, ja bij een gunstige verlichtingshoek misschien 
nog het Suezkanaal, als een uiterst fijne lichtstreep onderscheiden.


En veel gemakkelijker dan alle trotse mensenwerken, zelfs dan Londen en Peking, zouden 
wij, op de maan staande, het herfstachtige geel worden der wouden kunnen waarnemen, 
en zo ook het ontluiken van hun bladeren in het voorjaar, het bloeien der vruchtbomen, en 
ook dat van menig ander, grote uitgestrektheden bedekkend plantje: heidekruid, 
raapzaad, vlas, enzovoorts, naast het rijpen der goudblonde korenaren.


En waarom zouden er in het heelal onder de oneindige scheppingen Gods ook geen 
wezens zijn, die met doorborende blikken even gemakkelijk 100.000 uren overzien, als wij 
ons tuintje; die van de maan af uw en mijn gelaatstrekken onderscheiden, ja het mos en 
de mier kunnen bespieden? Want zelfs de fijnst trillende, van een ster der zesde grootte 
hier aankomende lichtstraal bevat toch immers voorzeker alle, ook microscopische 
bestanddelen van al de verschijnselen dier reusachtige lichtwereld?


Zo levert deze Terra een veel grotere overvloed van verschijnselen op dan de maan; en 
velen daarvan, zoals bijvoorbeeld de zeestromingen, het toe- en afnemen van de 
ijskoepels aan de beide polen, enzovoorts, zouden van de maan af gemakkelijker en 
juister waargenomen kunnen worden, evenals wij van daar omhoog reeds lang, niet alleen 
Amerika, maar ook het Victoria-Nyanza-meer en de open Poolzee ontdekt zouden 

104



hebben. Evenals bij de microscoop, zijn wij ook bij de toepassing van de verrekijker tot de 
grenzen der te bereiken zichtbaarheid genaderd. Want wij kunnen het oppervlak van de 
maan in de telescoop niet verlichten; zelfs al brachten wij een honderdduizendmalige 
vergroting tot stand, dan bleef toch de verlichting van een honderdduizendmaal 
zwakkere, d.w.z. wij zouden in het bijna duistere gezichtsveld, slechts onduidelijke, 
reusachtige schaduwen zien. Maar onze steeds meer of minder met waterdamp vervulde 
en meestal onrustige atmosfeer verdraagt zelden een slechts twaalfhonderdmalige 
vergroting. Tegenwoordig is de grootste verrekijker de door de heer Yerkes voor de 
Sterrenwacht te Wisconsin vervaardigde van 63 voet lengte en 4,5 voet middellijn.


Vóór aleer wij van de maan scheiden, willen wij haar niet meer uitsluitend als een 
kolossale stof- en wereldbol, maar als een eeuwig idee Gods beschouwen, die eenmaal 
verlost aan de nieuwe hemelen prijken zal (Openbaring 22 : 2) Wanneer, waartoe, waarom, 
afgezien van het doel om onze nachten ook psychisch te regeren, schiep hij haar? Welke 
eeuwige woorden wilde hij daarmee uitspreken? Welke nieuwe openbaring was dat voor 
de engelen en de kinderen Gods? (Job 37 : 7) Is ook die wereld eenmaal zondeloos en 
heerlijk geweest? Welke ontelbare doeleinden vervulde zij? Hoeveel geest, of welke 
geesten, verbond God met deze grote stoffelijke schepping? Wie was of wie is de sterke 
onder de kinderen Gods, die hij over deze wereld tot onderkoning en regeringspresident 
aanstelde? Hoe en wanneer is hij van God afgevallen? Treurt hij nu over deze zijn ten 
dode toe verstijfde wereld? Of knarsetandt hij, evenals zij van de openbaring des geluids 
en des woords beroofd, in machteloze woede, ook hij met onverbiddelijke afwisseling 
verschroeiende hitte en meer dan ijzige koude uitstaande? Want ook wij lijden in het 
lichaam onder de banden der stof, onder haar wetten en haar krachten; waarom dan ook 
niet andere geesten, onsterfelijk als wij, op andere wijze? En zijn wereld moet, in de 
diamanten keten der aantrekkingskracht van de onze gekluisterd, zich gehoorzaam om 
haar heen wentelen, aangezien deze vorst der maan een, zij het ook, als alle afvallige 
geesten, oproerige en weerspannige vazal van de vorst dezer wereld is, van Diabolus, 
evenals deze, nu eens in de Gehenna van het binnenste der aarde gloeiend, dan weer met 
zijn geestenscharen in de luchten rondwarend, ook in vulkanische uitbarstingen en in 
orkanen woedt, en de aarde, deze zijn lichamelijkheid, graag zou willen vernietigen en er 
ook zelfmoord mee plegen.


* * *

Niet eenzaam en alleen zweeft en vliegt onze aarde in en door de ruimte; drie 
zusteraarden begeleiden haar: de drie middelste planeten, Mercurius, Venus, Mars, in 
grootte gewicht niet veel van haar verschillend; donkere, harde, aan de palen afgeplatte 
wereldbollen, met dagen en jaren, en palen en evenaars, jaargetijden, lucht, wind en 
wolken, stormen en onweer, met - van Mars weten wij het nauwkeurig!- zeeën en 
vastelanden, bergen en vlakten, kringloop der vloeistof, dus ook met beken en rivieren en 
stromen. Prachtige scheppingen!


Allereerst Mercurius! Loodzwaar vl iegt deze reusachtige kanonskogel met 
schrikwekkende snelheid, 47.000 meter in de seconde doorrennend, in 88 dagen om de 
zon heen, die hem, tengevolge van de excentriciteit zijner baan, nu eens viermaal en dan 
weer tienmaal groter voorkomt dan ons. De daaruit voortvloeiende en daarmee 
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overeenkomende af- en toeneming van licht en warmte veroorzaakt op Mars zekerlijk een 
grote ontwikkeling en vermindering van alle groei en alle krachten, een geweldige, 44 
dagen omvattende polsslag van alle leven, wat misschien voor haar bewoners een groot 
raadsel is. Deze kleine bol, in dichte wolken gehuld, misschien op een reusachtig hete  en 
vochtige broeikas gelijkend, moet wegens nabijheid der machtig opwekkende zon het 
toneel van stormen en onweer, maar ook van een hete levenskracht en macht zijn, zoals 
wij hier op aarde vermoeden noch ons voorstellen kunnen!


Schoon is ook de planeet Venus, die ons nu eens 100 dagen lang als morgen-, en dan 
weer even lang als avondster - al naarmate zij in haar baan zo staat, dat zij vóór of na de 
zon ondergaat - verschijnt, voor welker verschijning de boer in Bretagne neerknielt: een 
overblijfsel van de sterrendienst der Chaldeeën en der Indiërs. Sneller dan wij, wentelt in 
slechts 220 dagen deze schone, met de Terra in gewicht en grootte overeenkomende 
zusteraarde zich om de zon, en ontvangt zij van haar dubbel zoveel licht en warmte als 
wij; dus alles en alles samen 200.000 miljarden paardenkrachten: prachtig kapitaal! 
Volgens Schiaparelli keert deze wereld de zon, evenals de maan ons, altijd en immer één 
dezelfde zijde toe, waarbij echter de mogelijkheid niet uitgesloten blijft, dat zij zich 
niettemin in de tijd van 24 uren om haar as draait, namelijk in geval haar as in haar 
baanvlak, ligt, zoals dat bij Uranus nagenoeg het geval is, behalve dat bij Venus steeds 
één en dezelfde pool naar de zon toegekeerd blijft. Dientengevolge staat één kant der 
planeet de zon daar altijd in het zenith: geen nachten of jaargetijden brengen er enige 
afwisseling in de voortdurende dag. – Waaraan zouden wij daar de tijd kunnen meten en 
bepalen? - Zeer heet zal het op deze door de zon beschenen zijde wel zijn; maar toch 
moet de bijna tot wereldruim-koude afgekoelde lucht der nachtelijke helft bestendig naar 
het middelpunt der lichtzijde stromen, en daar dan in de hoogte stijgen, om verwarmend 
naar de nachtpool terug te vloeien. En aan de andere zijde is het eeuwig middernacht en 
ijzige koude: aan de randen eeuwige schemering. Gloeiende hitte, verblindend licht, 
zwarte nacht, verstijvende koude. Welke contrasten! Krachtige magnetische stromingen 
lopen er rondom deze wereld; en zelfs aan de nachtzijde vergoedt zij zichzelf de haar 
ontbrekende maan, en schittert zij met fosforescerende, Noorderlicht-achtige, van hier 
zelfs menigmaal waarneembare glans (lumiére cendrée). Overeenkomstig deze eeuwige 
scheiding van het licht en de duisternis, zouden dáár misschien veel scherper dan hier de 
goede wezens van de boze gescheiden kunnen zijn, en op de afzonderlijke halfronden 
van het licht en van de duisternis wonen. - Of zij op de grens van hun gebied een eeuwige 
strijd voeren? - "De boze zielen der doden", zeiden de Egyptenaars reeds, "verbergen 
zich in de nachtelijke schaduw der aarde, die in de wereldruimte tot aan de maan (zeer 
juist!) reikt." - Daarentegen zegt de Edda: "De Asen treuren om het aanbreken van de dag; 
want in het ochtenduur ontwaken voor de mensen al de zorgen, die het hart 
bezwaren." (Hamdismal, blz. 235) Of stroomt daar onophoudelijk een beweeglijke 
schepping beurtelings van een eeuwige dag en leven in een eeuwige nacht en stilte, van 
de arbeid in de rust, heen en weer? Schröder te Leliënthal geloofde, - en Flammarion en 
anderen zijn dit met hem eens - dat er op Venus bergen gevonden worden tot een hoogte 
van 44.000 meter toe, en uitgestrekte hoogvlakten van 30.000 meter hoogte en meer. 
Daar zouden dus ook door kolossale vulkanische uitbarstingen sterkgevormde bergen zijn 
opgebouwd, ter hoogte van tien bovenop elkaar gestapelde Montblancs, en ganse landen 
tot hoogvlakten, nog altijd door de dichtere lucht bedekt en niet onder sneeuw bedolven, 
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ver boven de toppen van de Himalaya zijn verheven. Aan welk een rijkdom van de 
origineelste organismen doet dit denken! En hoe zouden, in vergelijking met zulke 
landschappen, de sterkste groepen onzer Alpen er mat en karakterloos uitzien! Stoten 
dan, door veel sterkere stormen voortgedreven, de dichtere wolken tegen de wanden 
dezer reuzenrotsen, hoe zullen daar dan, door een zondvloedachtige regen gezwollen, 
machtige bergstromen zich Niagara's-gewijze vele duizenden voeten diep met donderend 
geraas in de donkere dalen neerstorten! Onze tropische wereld met haar orkanen, met 
haar levensvolheid, met haar kleuren- en vormenpracht, geeft ons zekerlijk, zelfs door de 
verbeelding zoveel mogelijk versterkt, slechts een zeer zwak beeld van het heerlijke leven 
der planeet Venus: een wereld die zoveel dichter bij de levensbron, bij de zon, staat.


Anders is het op Mars, zevenmaal kleiner dan onze aarde, maar toch nog altijd zevenmaal 
groter dan onze maan. Deze wereld, die, aanmerkelijk langzamer dan de onze, in circa 
twee jaar tijd om de zon vliegt, ontvangt dientengevolge ook minder licht en warmte van 
haar. De atmosfeer is ijler, de oppervlakte der zeeën naar verhouding kleiner, en uit dien 
hoofde de hoeveelheid regen en de wolkenvorming ook geringer. Aan de donkere 
nachtelijke hemel schijnen en verdwijnen daar weer als sterren twee zeer kleine manen, 
Deimos en Phobos, ternauwernood zo groot als de stad Parijs, - merkwaardigerwijze 
reeds door Kepler en ook door Swift met de meeste duidelijkheid tevoren aangekondigd! 
Zeker sterrenkundige gelóóft dat het planetoïden zijn, die Mars zich eerst in de laatsten 
tijd heeft toegeëigend. Onbegrijpelijk snel wentelen deze kleine manen om haar planeet: 
de naast bijzijnde voltooit haar maand in 7 uur 30 minuten! en omspant dus de zichtbaren 
hemel in 3,75 uur; en daarbij vliegt zij in zó dichte nabijheid rondom haar moeder, dat er 
niet eens voor een tweede Marsbol tussen hen beiden plaats zou zijn! Op zó korte 
afstand zou onze eigen maan een zestigmaal groter middellijn voor ons hebben, en zou zij 
aan onze nachten bij volle maan 3.200 maal meer licht geven! Maar nog tweemaal groter 
moet voor een wezen op Phobos de planeet Mars er uitzien; hoe interessant, met meer 
dan windsnelheid uit de onmiddellijke nabijheid over de oppervlakte dezer planeet als uit 
een luchtschip panorama’s-gewijze heen te vliegen!


Het vasteland van Mars is, in overeenstemming met haar geringe oppervlakte, 
hoofdzakelijk in twee grote vaste landen verdeeld, waarbij, evenals op de aarde, het 
meeste land op het noordelijk halfrond komt. Tussen beiden strekken zich met 
groenblauwe golven smalle zeeën uit, die in de omtrek der Zuidpool in breedte toenemen 
en de aangrenzende, wellicht tamelijk vlakke landen dikwijls over een grote 
uitgestrektheid schijnen te overstromen, en verscheidene eilanden bevatten. De vaste 
landen zien er oranjerood uit, hetgeen aan Mars haar voor het blote oog reeds 
opmerkelijk rode kleur verleent, een kleur die hoogst waarschijnlijk veroorzaakt wordt 
door rode gewassen, overeenkomend met onze wilde wingerd in de herfst. Ondanks de 
grotere afstand van de zon, schijnt het aldaar heersende klimaat niet kouder te zijn dan 
het onze, want in de Marswinter zien wij de witte poolvlekken - ongetwijfeld sneeuw, 
aangezien de spectraal-analyse ons leert, dat er ook dáár water aanwezig is - zich ook 
slechts even ver zuidwaarts uitstrekken als bij ons, ongeveer tot aan Napels. In ’t oog 
lopend helder en sterk glinsteren de poolgletsjers, en nemen zij regelmatig en snel in de 
daar heersende winter toe en in de zomer af, zodat wij daardoor de warme en koude 
jaargetijden op Mars controleren kunnen.
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De heldere, meestal onbewolkte lucht van Mars - van Augustus 1877 tot Maart 1878 
werden er bijna in ’t geheel geen wolken gezien - veroorzaakt een buitengewoon snel 
smelten van de sneeuw. Zo versmolt van 1 juni 1894 tot 1 november 1894, dus in een 
vierde gedeelte van het Marsjaar, de Zuidpoolvlek van 3.000 kilometer middellijn tot op 
108 à 300 kilometer. Interessant is het, dat daar - evenals op de aarde - het Zuidpoolijs 
aanmerkelijk groter is dan het Noordelijke, en dat ook daar de koude polen zich zijwaarts 
van de warme polen bevinden. Waarom? Rondom deze smeltende ijs- en sneeuwmassa's 
menen enkele waarnemers een grauwe gordel gezien te hebben, die zij aan de kleur van 
de doorweekte, moerassige bodem toeschrijven, waaruit dan nog verdere overeenkomst 
met de aarde zou blijken. Het raadselachtigst zijn de tot 5.000 kilometer lange en 100 
kilometer brede, rechtlijnige, blauwgroene kanalen, die de Marszeeën verbinden en elkaar 
dikwijls kruisen. Hun grote breedte maakt het onwaarschijnlijk, dat het kunstwerken van 
de bewoners dezer planeet zijn. Maar één waarnemer houdt ze voor vruchtbare dalen, 
alwaar zich ter rechter- en linkerzijde van kunstmatig aangelegde kanalen weelderige 
velden en donkergroene wouden enige uren ver uitstrekken; dus iets dergelijks als 
Egypte. Hun kleur wordt helderder of donkerder, hetgeen aan toe- en afnemende diepte 
doet denken en in verband met het snelle smelten der sneeuw staat; maar zonderling 
genoeg worden verscheidene van deze kanalen door een tweede, flauwer gekleurde 
kanaal begeleid, dikwijls duidelijk, doch ook menigmaal slechts moeilijk zichtbaar. Voor 
dit verschijnsel ontbreekt tot dusver elke verklaring. Sommigen geloven, dat deze 
verdubbeling slechts een optisch verschijnsel is, door de dampkring van Mars ontstaan; 
anderen herinneren aan de dikwijls met parallel lopende kloven bedekte splijtvlakken der 
kristallen.


Hoe meer wij deze Mars-aarde bestuderen, waarvan Schiaparelli fraaie kaarten en 
Flammarion zelfs een Marsglobe vervaardigd heeft, des te meer schijnt zij ons zelfs voor 
mensen bewoonbaar toe; alleen zou het leven daar in de letterlijkste zin des woords veel 
lichter zijn, want de zwaarte is er bijna driemaal minder, een factor đie inderdaad 
voldoende is om op de daar wonende wezens een van de onze geheel verschillend 
stempel te drukken. Welke schepselen wandelen er wel op deze kleine Mars-aarde rond? 
Verheffen er zich planten, wortelloos zoals velen onzer algen, waterlinsen en diatomeeën, 
in de lucht, - enigen daarvan, zoals onze Medusa's, op elegante valschermen van wit 
porselein met blauwe franjes gelijkend, - en drijven zij nu eens langzaam, dan weer snel, 
door de winden her- en derwaarts gewaaid? Of bevolken op de grond huizende dieren in 
massa's deze met purperen gewassen bedekte vaste landen, gelijk onze enkrinieten, 
poliepen of zee-anemonen aangegroeid, wonderbare dierlijke kelken en bloemen naar de 
zon uitstrekkend? Of wemelen, zoals een maal ten tijde van de lias de aardoppervlakte, 
de aldaar aanwezige, nu eens door water bedekte, dan weer droogliggende vlakten van 
afzichtelijke sauriërs, stompzinnige, bloedzuigende schildpadden, krokodillen en 
alligators? Of wandelen er onder goud- en purperkleurige, zwamachtige of 
smaragdgroene, zuil- of obeliskvormige gewassen wonderbare wezens, ons gelijk, 
misschien onze meerderen, - en houden ook zij zich bezig met kunst en wetenschap, 
psychologie en esthetiek, Marsografie en astronomie?
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Voorbij Mars komt er allereerst een zwerm van bijna vierhonderd kleine planeten of 
asteroïden: de grootsten, Vesta, Palles, Ceres, bijna honderd, de kleinsten hoogstens vier 
à vijf uren in middellijn. Menigeen daarvan zou een fraai landgoed of buitenplaats in de 
wereldruimte vormen; en hoogst waarschijnlijk bestaan er nog veel kleinere, misschien tot 
de grootte van een meteoorsteen toe. Of deze zonderlinge wereldjes de ruïnen van een 
planeet zijn, weten wij niet. Ook in dit geval moet de oorspronkelijke, door botsing met 
een komeet of door explosieve krachten in duigen gevallen wereld toch nog altijd zeer 
klein geweest zijn; want al deze wereldbolletjes overtreffen gezamenlijk in massa nog niet 
het der 1/40 der maanmassa of 1/3200 der aardmassa, en de ontdekking van andere en 
feitelijk grotere is zowel op optische als op mathematische gronden uitgesloten. Enige 
astronomen veronderstellen, dat de opmerkelijke veranderingen in de helderheid van 
enkelen dezer kleine bollen door hun hoekige, nog niet afgeronden vorm veroorzaakt 
worden.


En ver aan gene zijde der asteroïden, verscheidene honderden miljoenen kilometers van 
de zon verwijderd, wandelen in onmetelijke banen de majesteiten van het zonnestelsel. 
Allereerst de reus Jupiter: 1.400 maal groter dan onze aarde! Wat dit zeggen wil, heeft 
Flammarion eens op zeer aardige en aanschouwelijke wijze uitgelegd. Een papierstrook, 
zeide hij, die van hier tot aan de maan reikte, zou Jupiter om zijn evenaar nog lang niet 
omspannen; er bleven nog ongeveer 20.000 uren over! Onderkoning in het zonnestelsel is 
deze kolossale wereld. Mocht de zon verdwijnen, dan zouden onmiddellijk al de planeten 
zich om Jupiter beginnen te wentelen, bijvoorbeeld de aarde met één omwenteling in de 
tijd van 360 jaren, zozeer overtreft hij al de anderen in massa. Hij wentelt zich 
onbegrijpelijk snel, - terwijl er vier grote en één nietig kleine maan om hem heen draaien, - 
in nog geen volle tien uren om zijn eigen as; hij heeft dus dagen en nachten van nog geen 
vijf uren lengte, doch jaren van 10.455 dagen! Deze zo snelle omdraaiing heeft hem zó 
sterk aan de polen afgeplat, dat de poolmiddellijn slechts 30.000 uren bedraagt, terwijl de 
evenaar-middellijn 33.000 uren meet. Daarbij is hij is hij door dichte wolken omhuld, 
welker veranderlijke, langgerekte, geheel met onze stratuswolken overeenkomende 
vormen wij gemakkelijk van hier kunnen waarnemen, en waaruit de aanwezigheid van 
waterdamp blijkt. Wat zich daaronder verbergt, weten wij niet; waarschijnlijk is Jupiter 
nog veel heter, dan de reeds omkorste aarde, en een bloedrode, lang aanhoudende vlek 
werd in de laatste jaren door menig sterrenkundige voor een geduchte, door de wolken 
heen schemerende uitbarsting van lavastromen gehouden; misschien was het de vorming 
van een nieuw vaste land. Dus daar ook zelfs nu nog geologische omwentelingen, groter 
en vreselijker dan de aarde ze vroeger ooit heeft doorworsteld, toen de Alpen en de 
Cordilleras gloeiend heet uit de gebarsten aardschors opstegen! Of er bovendien op deze 
planeet, welker oppervlakte met verscheidene duizenden vaste landen als Afrika en Azië 
gelijkstaat, reeds organisch leven aanwezig is, of er zich monsterachtige, aan de grootte 
van hun planeet evenredige sauriërs, afschuwelijke pterodactylen, verpletterende 
megatheriën, als rotseilanden in de nog hete stromen rondwentelen, of reusachtig groot 
door de dichte lucht vliegen, of op de ternauwernood vast geworden Jupiter-schors onder 
1.000 voet hoge calamieten, equiseten, palmen en varens rondwandelen, als een 
gigantische, schrikwekkende wereld en een chaos van goddelijke en duivelse krachten; 
wie weet het? Of is deze reuzenkogel nog niets anders dan een oever- en eindeloze 
oceaan van heet water, waarop hete golven - door razende, aan de evenaar 400 kilometer 
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in het uur waaiende stormen, zoals wij ze van hier aan de beweging der wolken kunnen 
waarnemen, voortgezweept, - zich zo hoog als onze Alpen verheffen, en door welker 
stromen pijlsnel heenschieten, of als drijvende bergen omhoog zien, of vele honderden 
uren diep duiken; dieren die onze walvissen en haaien als vorentjes verslinden? Want een 
geduchte kracht moeten de daar wellicht voorkomende organismen bezitten, al ware het 
slechts om zich tegen die stormen te beveiligen, die daar tien maal heftiger dan onze 
orkanen woeden. In ieder geval - zoveel zien wij van hier uit - is Jupiter in kolossale 
atmosferen gehuld: een wereld van luchten, van steeds onstuimige wolken, van 
onophoudelijke stormen.


Denken wij ons op een maan van Jupiter verplaatst, op een dezer reeds aanzienlijke 
wereldbollen, waarvan de grootste, Ganymedes, 1.250 uren in middellijn is, dus tweemaal 
groter dan de planeet Mercurius. Van Jo, de eerste maan, gezien, vult de ontzaglijke, snel 
rondwentelende Jupiterbol een groot gedeelte van de hemel, en doet hij zich daar 1.400 
maal prachtiger voor, dan bij ons de volle maan, met steeds wisselende, door stormen 
vaneengereten, parallel met de evenaar lopende, nu eens grijze, dan weer schitterend 
witte, soms ook rooskleurige, met elektrische onweer doortrilde reuzenstrepen bedekt, 
aan de sterk afgeplatte polen, zekerlijk tengevolge van de zo snelle om wenteling, 
voortdurend door grootse, fantastische Noorderlichten omgeven, kolossale, gestadig van 
kleur wisselende lichtwaaiers en stralen uitzendend.


Nóg vreemdsoortiger indruk krijgen wij van de ook reusachtige Saturnus, in grootte aan 
zevenhonderd aardbollen gelijk. Even snel als Jupiter wentelt zij zich, nog lichter dan 
water, ook in dichte en hoge wolkenstrepen gehuld en verborgen, om haar as, en vliegt in 
de tijd van dertig jaren om de ver van haar af staande zon heen. Jaren van 25.000 dagen 
met zesderlei maanden doorleeft zij; en aan elke pool wisselt een bijna vijftienjarige nacht 
met een even lange dag.


Majestueus beweegt deze kolossale wereld zich door de wereldruimte, door zes grote en 
misschien ook door vele kleinere manen op verschillende afstanden omringd, als heer en 
gebieder van een familie van werelden, - bovendien met grote, brede, maar dunne, nu 
eens van elkaar scheidende, dan weer zich verenigende ringen omvloeid, waarvan wij niet 
weten of zij gasvormig of vloeibaar zijn, of dat zij slechts uit zwermen meteoren bestaan. 
Van de planeet zelf gezien, welven deze ringen zich als reusachtige lichtbogen over de 
uitgestrekte vlakte, schijnen zij zich langzamerhand in verscheidene kleinere te splitsen en 
de planeet te naderen, als konden zij op een goede dag voor onze ogen uiteenspatten en 
nieuwe manen vormen. Verbijsterend klinkt de mededeling in het boek van A. Proctor 
("Other Worlds than ours"), dat Saturnus tegelijkertijd door verschillende sterrenkundigen: 
Webst, Airy, Coolidge, en zo ook in vroeger tijd door W. Herschel en Schröder, als een 
vierkant met afgeronde hoeken gezien is! Aan wat al veranderingen doet dit denken! Of 
op deze luchtige, wolkige wereld, die volgens haar specifiek gewicht bijna louter uit gas 
schijnt te bestaan, grote wezens met reuzenvleugels, ware bezeilers der luchten, rondom 
hun planeet kringen, evenals aan de Zuidpool der aarde de albatros en de fregatvogel, en 
vele duizenden uren hoog, tot aan de atmosferisch met Saturnus verbonden lichtringen 
stijgend, op en neer zwevend, met grote stemmen en geluiden, onvermoeid tegen de 
storm worstelend, in vrije en krachtige beweging hun leven slijten? Want God is 
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onuitsprekelijk in het uitvinden van levensvormen en mogelijkheden. Zo heeft hij immers 
reeds hier op aarde ieder druppeltje water, het ijs aan de Noordpool, en de lucht om ons 
heen, met talloze wezens van verschillende aard en soort bevolkt!


En altijd verder en verder in de donkerder en kouder wordende ruimte bewegen er zich, 
altijd langzamer, grote, raadselachtige werelden: Uranus en Neptunus, 80 en 120 maal 
groter dan onze aarde, uit lichte stof gevormd, en door manen omringd. Voor hen doet de 
zon zich nog slechts als een zeer heldere ster voor; konden zij de in haar stralen badende 
Aarde onderscheiden, dan kwamen de aldaar wonende wezens voorzeker tot de 
gevolgtrekking, dat op een zo heet en verblindend verlichte wereld alle leven onmogelijk 
moet zijn. Bij Uranus staat de evenaar bijna loodrecht op de baan; nu eens bestraalt de 
zon afgebroken de een pool, en dan weer de andere. Voor een groot gedeelte der planeet 
staan derhalve dag en nacht met zomer en winter gelijk; 21 jaren lang beschijnt haar 
onophoudelijk de zon, kleinere of grotere kringen aan de hemel beschrijvend; daarna gaat 
zij onder, en vangt er een 21-jarige nacht aan. Dit veroorzaakt waarschijnlijk voor heel de 
daar aanwezige schepping een even lange, onbewegelijke winterslaap, maar dan weer 
gevolgd door een even langdurig en onafgebroken leven; of is daar het leven uitsluitend 
van de dichte en grote, blijkens de spectraalanalyse andere gassen dan onze lucht 
bevattende atmosfeer afhankelijk? Vliegen er langzaam en gestadig een menigte 
organismen rondom deze wereld, zich steeds in de overigens bleke en tamelijk 
krachteloze zonnestralen ophoudend? Want de zon komt hun 368 maal kleiner voor dan 
ons, en het is er dus ook 368 maal minder helder en warm. Een bleke, maneschijnachtige, 
koude, spookachtige wereld van schemering, van "tussen licht en donker", van dromen 
en van sluimeren: nevelachtige, bloedeloze, langzaam zwevende, zacht en hol ademende 
vormen!


En evenzo, en nog meer, de 4.500 miljoen kilometers van de zonverwijderde, ons 
overigens onbekende Neptunus met zijn maan of manen. Maar nog twintig maal verder 
dan Neptunus strekt zich de onverwinnelijke aantrekkingskracht, het rijk en het gebied der 
zon uit. Wat al ongekende en ongedachte scheppingen zullen daar nog rondwaren, in de 
ether, in de grenzeloze ruimte drijven, in vele honderden of duizenden jaren slechts één 
omloop om de zon voltooiend!


* * *

Van die werelden zou ons het een en ander verhaald kunnen worden door de kometen, 
deze pelgrims des heelals in vlammend gewaad, die, bij vele duizenden tegelijk, deels als 
boden van de ene zon naar de andere wandelen, deels zich binnen ons zonnestelsel 
bewegen en regelmatig wederkeren. Meer dan enig ander verschijnsel in de zichtbare 
schepping herinneren zij ons aan de woorden: "Hij maakt zijn engelen geesten, zijn 
dienaars tot een vlammend vuur!" (Psalm 104 : 4), Van kolossale grootte zijn deze 
dwaalsterren dikwijls, met staarten die langer zijn dan de afstand van de aarde tot de zon, 
vaak in zonderlinge vorm gekromd, gebogen, ja dikwijls zesvoudig waaiervormig gedeeld 
(1744), menigmaal groen (1811), ook rood (1876), goudgeel (1618), of wit. Deze 
raadselachtige wezens worden door onbekende, door de zon opgewekte krachten van 
samentrekking en afstoting, van sympathie en antipathie doorwoeld; en nu eens schieten 
zij hun lichtstaarten miljoenen mijlen ver, en dan weer, dikwijls binnen een tijdsverloop van 
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slechts weinige uren, trekken zij ze terug, en krommen of verdelen zij ze; een spel dat aan 
het Noorderlicht herinnert. Enkelen schijnen slechts min of meer spookachtige, eindeloos 
dunne vlammen van koolwaterstofverbindingen, dus aan petroleumdampen gelijk te zijn, 
en de ouderen en zwakkeren zijn het best met stofwolken te vergelijken; zij zijn in de 
koude van het wereldruim tot miljoenen en nogmaals miljoenen meteorieten gestold 
(Schiaparelli). Zo schijnt een eerst gebarsten, daarna verdwenen komeet, die van Biela, 
zich in de jongste tijd geheel in wereldstof te hebben opgelost. En wat hun getal betreft, 
blijkt het meer en meer, hoe juist de geniale Kepler zag, toen hij uitriep: Er zijn meer 
kometen aan de hemel, dan vissen in de zee!"


Draait menige komeet reeds in een paar jaren tijds om de zon, daarentegen verwijdert de 
prachtige komeet van 1680 zich in 4.400 jaren twintig maal verder van haar, dan 
Neptunus. Daar, in die ijzige woestenijen, legt zij, bleek en moe, nog slechts 1,5 meter in 
de seconde af. Een kind zou haar nu kunnen inhalen! Doch zelfs op zulk een afstand 
wordt zij nog door de onzichtbare en onweerstaanbare aantrekkingskracht der zon 
genoodzaakt, geleidelijk om te keren. Eerst langzaam, daarna al sneller en sneller, vliegt 
en holt zij, 4.400 jaren lang, voorbij Neptunus, Jupiter en de Aarde, naar de zon toe, - die 
eertijds voor haar nog slechts een heldere ster - nu als een oceaan van gloed haar gehele 
hemel beslaat. Met een razende snelheid van meer dan 500 kilometer in de seconde 
draait zij zó dicht om de zon heen, dat zij haar oppervlakte bijna aanraakt, tengevolge 
waarvan zij is blootgesteld aan een gloed, die in vergelijking met de hitte onzer 
smeltovens een ijzige koude zou zijn. En nadat zij zich reeds binnen een tijdsverloop van 
slechts weinige uren om de helft van de reusachtige bol heeft gewenteld, ontvlucht zij 
hem weer even snel, en vangt zij haar lange, 8.000-jarige reis weer aan. Toen zij de vorige 
keer de aarde voorbijvloog, was Adam nog niet geschapen. Wat zal zij zien, wanneer zij 
na haar 8.000-jarige tocht weer in het heelal terugkeert?


Andere kometen zijn er, die nooit tot ons wederkeren! Haar parabolische of hyperbolische 
baan bewijst, dat zij van ver afstaande sterren tot ons komen. In ’t voorbijgaan zien zij ons 
zonnestelsel en de aarde vluchtig aan, en zweven dan verder voort, om nimmer terug te 
komen: naar onbekende, eindeloos verre plaatsen van bestemming! Daarbij bezitten deze 
langs hyperbolische banen zwevende kometen vaak een reusachtige snelheid, die 
duidelijk bewijst, dat zij door afgelegen sterren zijn uitgeworpen. In enkele gevallen toont 
de berekening aan, dat zij reeds vóór twintig miljoen jaren buiten hun ster zijn getreden.


Tyndall houdt de kometen voor actinische wolken. Zulke lichtende, maar volkomen 
doorzichtige wolken ontstaan er, wanneer men een glazen buis met buitengewoon, tot op 
een miljoenste verdunde lucht of met volkomen doorzichtige dampen vult, en er dan een 
elektrisch licht op laat vallen. De kometenstaart zou derhalve geen door de komeet 
uitgeworpen materie zijn, maar een miljoenvoudig verdunde stof in de wereldruimte, die 
door zonne- of elektrische stralen zichtbaar wordt gemaakt. - Deze theorie verklaart niet 
slechts de snelheid der staartvorming, maar ook het nog moeilijker probleem der 
volkomen onbegrijpelijk snelle zwenking van de staart bij de vliegende omwenteling 
rondom de zon. Dan zouden enige liters allyliodid voldoende zijn tot vorming van fraaie 
kometenstaarten, van deze fotografische spooksel", zoals G. Leopoldt, van die "riens 
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visibles", zoals Badinet ze noemt, die velen er van 144.000 miljoen maal lichter schat dan 
onze aardse lucht.


Betekenen deze vlammende verschijningen ook iets? vraagt menigeen nog altijd. Ja! álles 
betekent iets in zichzelf, voor zichzelf, in God en voor God; en de loutere verschijning, de 
vorm, de kleur, zouden op zichzelf totaal nietig en nietszeggend zijn, en zouden niets 
betekenen, wanneer zij geen symboliek en bestanddeel van iets hogers waren. Alleen 
door zijn betekenis bestaat het heelal en ieder atoom er van; hun betekenis alleen houdt 
ze in stand, geeft hun levenskracht en bestaansvermogen. Bedoelt men daarmee echter 
de vraag, of de kometen de dood van een Cesar of een Karel II, of een hongersnood in 
Ierland, of een goed wijnjaar in Wurtemberg aankondigen, dan betwijfel ik of zulke 
vlammende wereldwezens voor het wel of het wee der Wurtembergse wijngaardeniers zijn 
geschapen; een doel dat God door wat meer zonneschijn op veel eenvoudiger wijze 
bereiken kan. En ook als hemelse doodstijding voor deze of genen uit een vrouw geboren 
sterveling zou allicht een extra fraaie sterrenregen of een meteoor ruim voldoende zijn. De 
bovengenoemde wereldbeschouwing is een zuiver menselijke!


Uit hoger en goddelijk oogpunt daarentegen is het inderdaad volkomen waar: Valt er geen 
musje zonder de wil onzes hemelse Vader op de aarde, en zijn de haren onzes hoofds 
allen geteld, dan past ieder musje en elk hoofdhaar ook volkomen in het denken van die 
God, die de Sirius in haar baan voortstuwt en die de kometen schiep. En omdat dit 
denken één is, is ook zijn universum één; daarom behoort alles bij alles, en hangt alles  
met alles samen; en in zoverre staat inderdaad het vallen van een musje in verband met 
een zonnebrand in de Melkweg vóór de tijd van Adams schepping, en staat het vallen van 
een haar mijns hoofds in verband met de toekomstige blussing onzer zon, een goddelijke 
wereldbeschouwing, die wij moeten geloven, ook al kunnen wij haar niet begrijpen.


Of onze wereldbol misschien gevaar loopt, door botsing met een komeet in stukken te 
springen, of overstroomd, of in brand gestoken te worden; of, in giftige gassen gehuld, te 
verstikken? Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, zouden wij in de 
allereerste plaats moeten weten, of er onder de vele kometen ook zulke zijn, die een vaste 
kern bezitten, een door de sterrenkundigen verschillend beantwoorde vraag. Maar al ware 
dit ook zo, dan is toch de waarschijnlijkheid van een botsing met een kometenkern niet 
groot. Stellen wij ons in gedachten het stukje wereldruimte van onze zon af tot aan de 
allernaaste vaste ster zo groot als Europa voor, dan zou onze aarde daarin slechts zo 
groot zijn als een hagelkorreltje, en de kern van bijna al de kometen zou nog veel kleiner 
zijn; vele duizend-miljoenen van zulke bolletjes zouden zich derhalve in alle richtingen 
kunnen bewegen, zonder ooit met elkaar in botsing te komen. Natuurlijk zou zulk een 
botsing onze aarde, en zelfs onze zeeën, door de in calorieën omgezette beweging doen 
ontvlammen. Vuur en water zijn na aan elkaar verwant. Eertijds brandde de waterstof 
onzer zeeën als vuur rondom de aarde. De geweldige elektrische werking van een 
vreemde zon, of ook van een grote komeet, zou door elektrolyse dat water zodanig in 
zuurstof en waterstof kunnen ontbinden, en het tegelijkertijd door de stoot der botsing zo 
doen ontvlammen, dat de oceanen weer in lichtelaaie stonden, zoals Flammarion in zijn 
"Einde der Wereld" beschrijft. Maar de Christen rekent niet met waarschijnlijkheid of 
toeval: voor hem bestaat slechts de wil van God! Wil hij niet, dan mogen biljoenen 
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kometen her- en derwaarts, kris en kras voorbij elkaar vliegen, toch zal geen van hun de 
aarde ook zelfs een haar krenken; wil hij wél, dan is de komeet misschien reeds 
duizenden jaren onderweg, die haar eenmaal op de vastgestelde seconde in brand moet 
steken.


De Bijbel leert ons: "Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord 
als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der 
verderving der goddeloze mensen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de 
nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen 
branden zullen en vergaan," (zich oplossen) "en de aarde, en de werken, die daarin zijn, 
zullen verbranden." (2 Petrus 3 : 7, 10) Met deze woorden schijnt de ondergang niet 
alleen van de aarde, maar van heel het zonnestelsel aangekondigd te worden: dus een 
wereldbrand, zoals wij er aan de hemel reeds meer hebben waargenomen, in enkele 
gevallen klaarblijkelijk door de botsing van reusachtige hemellichamen veroorzaakt. Of 
zulk een botsing nu door kometen of door iets anders veroorzaakt wordt, kan ons tamelijk 
onverschillig zijn; laat ons slechts zorgen, dat wij voor zulk een dag bestaan mogen!


* * *

Schiaparelli toonde aan, zoals reeds gezegd is, dat menige komeet zich in zwermen van 
boliden of vallende sterren oplost. De aarde ontmoet op haar tocht jaarlijks twee van 
zulke zwermen, misschien voormalige kometen, die nu met haar rondom de zon draaien. 
De ene zwerm komen wij tegen in de nacht van de 10de augustus, de andere in de 
ochtend van de 14de november; bij de laatstgenoemde zijn de door de lucht schietende 
vlammende lichaampjes dikwijls zó talrijk, dat men de indruk van een vuurregen krijgt; 
ook de 27ste november 1872, en vooral in de nacht van 12 op 13 november 1833, vielen 
zij te Boston als sneeuwvlokken; het totale getal werd door Olmsted op meer dan 200.000 
geschat. De wrijving, die bij de kolossale snelheid dezer waarschijnlijk vaste lichaampjes 
door de lucht ontstaat, is voldoende om reeds op een hoogte van gemiddeld 120 
kilometer, en dus bij nog zeer dunne lucht, de beweging in licht en in zó grote warmte om 
te zetten, dat deze lichaampjes zich geheel vervluchtigen. De luchtlaag, die de aarde 
omgeeft, werkt dus als het katoenen pantser, dat Cortez aan zijn Spanjaarden tegen de 
pijlen der Azteken gaf: zij breekt de schok der vurige kogels, en heeft daardoor zeker veel 
mensenlevens gered en grote rampen voorkomen. S. Newcomb schat op ongeveer 
150.000 miljoen het aantal van deze zandkorrels des heelals, die jaarlijks de aarde 
ontmoeten, waarvan verreweg de meesten in rook opgaan, en slechts enige 
honderdduizenden als stukken ijzer op de eenzame heidevelden, op de gletsjers, in de 
Poollanden, en natuurlijk bij voorkeur in de oceanen, bij dag onzichtbaar, neer vallen. Nu 
eens als bruin ijzerstof, dan weer als aërolieten of meteoorstenen of als zware blokken 
van verscheidene duizenden kilo's gewicht, vallen deze lichamen neer: zo bijvoorbeeld de 
inderdaad van de hemel, gelijk de Arabieren verhalen, neergevallen zwarte steen der 
Kaäba; en zo ook die, waaruit de Kaliefen hun voortreffelijke hemelzwaarden smeedden, 
en waarvan de Eskimo's menig mes vervaardigen; want het met een laag nikkel bedekte 
ijzer der meteoorstenen is bijzonder uitnemend.
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Ook dit stof der wereldruimte is, evenals ons stof, een bewijs de vergankelijkheid, en een 
product van bederven en verslijten, een overblijfsel van iets dat er geweest is; het is 
misschien van bevroren kometen afkomstig, of het zijn de kleinste fragmenten van een 
ijzeren planeet, wellicht van de eertijds in asteroïden uiteengespatte; of uitwerpselen der 
vulkanen van Venus, of van Mercurius, of van de Aarde, vóór duizenden jaren, toen zij nog 
krachtiger waren. Dikwijls ook, zoals de kolossale snelheid van enkelen schijnt te 
bewijzen, zijn het vreemdelingen uit andere werelden, door vreselijke ontploffingen en 
uitbarstingen tot een bijna eindeloze afstand weggeslingerd, herwaarts en derwaarts: ook 
zij een gedeelte van het geheel, ook zij niet zonder betekenis in het grote, goddelijke 
universum. En elk dezer biljoenen zand- en stofkorreltjes beschrijft haarfijn de hun door 
de krachten voorgeschreven bocht; en volkomen gelijk Sirius of onze zon, kunnen zij zelfs 
geen miljoenste millimeter van die onverbiddelijke wet afwijken.


Wij hebben gezien hoe zulk een stofkorreltje de gehele stad Madrid in opschudding 
bracht, een huis in puin deed vallen, velen geweldig deed ontstellen, en verscheidene 
mensen krankzinnig of ziek maakte. Wat al verwoestingen zouden er dan niet worden 
aangericht door grotere, of zelfs enige kilometers lange, zoals er zekerlijk in allerlei 
afmetingen bestaan, tot de grootste asteroïden toe! Zonderling is de legende der 
Otaheiters (Tahiti): "Eens voeren er vijf manen heen, die met luide en schrikkelijke 
stemmen hun magische vloeken zongen. Maar de grote god Tararoa bezwoer ze; toen 
werden zij door een duizeling bevangen, en vielen zij met een donderend gedruis in de 
oceaan, die ze bruisend en ziedend opnam. Deze vijf manen vormden de eilanden Bora-
Bora, Emeo, Huahine, Raiatea en Tutuhai." Zulk een beschoten worden van de aarde door 
geweldige meteorieten van verscheidene kilometers middellijn is in ieder geval denkbaar, 
en zou een barsten van de aard schors, een overstroming door de inwendige lavazee, of 
ook een wereldbrand van deze planeet tengevolge hebben. Was het zulk een hagelbui 
van zwavelmeteoren, die op Gods bevel de vijf steden vernietigde, de aardschors 
indrukte, en in de plaats daarvan de Dode Zee achterliet? En het is een nog veel 
kolossaler gebeurtenis van deze aard, die Johannes in de visioenen Gods aanschouwt, 
wanneer de hemel zijn sterren laat vallen, evenals een vijgenboom, door de sterke wind 
geschud, zijn onrijpe vruchten afwerpt, (Openbaring 6 : 13) en een grote, met vuur in 
brand gestoken berg in de zee stort, zodat een derde gedeelte van de zeebewoners en de 
schepen er door omgebracht worden.


* * *

Zijn reeds de uit de zon ontstane en rondom haar wentelende wereld-individuen grootse 
en wonderbare scheppingen Gods, ook op de zon zelf, of op de ster "Phoebus", zoals zij 
ter onderscheiding van haar medezusteren heet, is alles kolossaal, bovenaards, 
bovenmenselijk; onze arme aardetaal is te zwak voor deze openbaring van de kracht des 
levens. Groots, kolossaal, schrikwekkend, heeft hier geen betekenis meer, zozeer gaat 
alles onze denkbeelden en begrippen te boven! Deze vuur- en lichtwereld is 1.400.000 
maal groter dan onze kleine aarde. Ware deze kogel hol, dan kon de aarde zich in het 
middelpunt ronddraaien, - rondom haar heen kon de maan, op haar tegenwoordige 
afstand, een cirkel van 240.000 uren beschrijven, - en dan bleef er nog altijd een 16.000 
uren dikke korst over. Haar aantrekkingskracht is zó groot, dat de sterkste man, daar 
neergelegd, niet opstaan, of zijn hand van de grond zou kunnen losmaken, aangezien zijn 
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lichaam 2.500 kilo zwaar zou zijn. Maar veel groter openbaart deze kracht der zon zich in 
de wereldruimte. Welke kracht een kanonskogel van slechts 100 kilo bezit, ziet men 
dikwijls genoeg in de oorlog, wanneer zulk een kogel plotseling in zijn loop wordt 
tegengehouden. Onze aarde nu weegt vele duizend-miljoenen maal miljoenen kilo's, en 
bovendien vliegt de reuzenbol 75 maal sneller dan onze kanonskogel! Welk een 
onbegrijpelijke kracht wordt er toe vereist, om haar in volle vlucht omhoog te houden! Dat 
doet de zon elke seconde; en tevens dwingt zij de aarde rondom haar beheerseres in een 
kring rond te zweven, hoezeer zij ook met vreselijke inspanning woedend tracht te 
ontvluchten. Men heeft berekend, dat wanneer de aarde op de naar de zon gekeerde 
helft, in plaats van met gras, met staaldraad begroeid ware, dat tot aan de zon reikte, de 
daardoor gevormde aardedikke kabel ongeveer sterk genoeg zou zijn om de steeds 
wegwillende aarde vast te houden! - En honderden planeten, waaronder de 1400-maal 
grotere Jupiter, worden aldus in haar razende vlucht onophoudelijk en zonder moeite door 
de zon in bed wang gehouden!


In vergelijking met het zonlicht, ziet de verblindend witte magnesiumvlam er zo zwart als 
inkt uit. De zonnegloed, door Soret voor het inwendige op 5 miljoen; door Waterston op 7, 
door Secchi op 10 miljoen, daarentegen door anderen voor haar oppervlakte op slechts 
75.000 meter graden geschat, verschroeit, op 148 miljoen kilometer afstand, nog in de 
Sahara en in Indië de aarde, en zou meer dan 2.000 miljard rondom haar in de 
wereldruimte gegroepeerde aardbollen evenzo verwarmen. Is de maan het rijk der 
eeuwige stilheid, der koude, der zwarte schaduwen, der verstijving, en des doods, 
daarentegen is de zon het vele miljoenen malen grotere rijk van het bruisende, vrije, 
vurige leven. Vluchtig gasvormig is deze wereld; en zonderling klinkt het voor ons, 
bewoners van een vaste bol, dat verschillende delen der zon zich met verschillende 
snelheid bewegen. Terwijl een punt aan de evenaar reeds in de tijd van 25 dagen een 
omwenteling volbrengt, heeft een ander punt aan de polen daartoe 46 dagen tijd nodig 
(Prof. Duner.) - Die voortdurende wringing moet in deze vuurzee reeds kolossale 
stromingen teweegbrengen! - Op deze zon, waarvan men 1.400.000 aardbollen zou 
kunnen vormen - dus 500 maal meer, dan wij met het blote oog sterren aan de hemel 
zien, - krijgen wij een levensmacht te aanschouwen, met welker openbaringen vergeleken, 
zoals Tyndall opmerkt, de sterkste scheppingen van een Dante of een Milton louter 
droombeelden worden. Naar álle kanten, nog ver buiten de afstand tussen de maan en de 
aarde, strekt er zich een grotendeels uit gloeiende metalen bestaande lichtoceaan uit, 
welker oppervlakte, onophoudelijk door woedende orkanen gegeseld, zich tot golven 
verheft, die hoger zijn dan onze Alpen. Vaak raast de orkaan nog heftiger, en hoopt hij al 
ronddraaiend op één plaats de gloeiende stof uit vlamachtige massa’s van vele uren 
hoogte opeen, ten teken dat ook daar in de diepte zonnekrachten woeden. Weldra banen 
zij zich dan ook met geweld een weg naar buiten, en schieten er plotseling kolossale 
lichtende waterstofzuilen bliksemsnel tot 30 miljoen meter op: nu eens in grote menigte, 
en dan uren in de bedrieglijk op reusachtige gouden aren gelijkend, dan weer meer 
afzonderlijk, als torens, vele duizenden uren in de wereldruimte door de onderscheidene 
boven elkaar liggende zonne-atmosferen heendringend, en zich dan daarboven aan de 
vurige adem der zonnewinden overgevend, die ze, fantastisch gespleten als onze wolken, 
her- en derwaarts waaien. Deze monsterachtig grote, vaak in het schoonste rooskleurige 
licht fonkelende vormen (protuberances of uitwassen) bereiken menigmaal in nauwelijks 5 
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minuten een hoogte van 36.000 kilometer, of driemaal de middellijn onzer aarde, en 
bezitten dus een snelheid, in vergelijking waarvan onze kanonskogels als slakken 
voortkruipen. Maar niet lang duurt die vreselijke uitbarsting; de naar buiten geslingerde 
lichtmassa's verliezen hun beweging, worden door de machtige aantrekkingskracht der 
zon gegrepen, en weldra vallen er weer in de vorm van regen ganse Mississippi's van 
lichtstof, die voor ons nog op 20 miljoen mijlen afstand als zilverdraden zichtbaar zijn, op 
de iets rustiger geworden oppervlakte van de oceaan neer. Maar tengevolge van die 
lichtregen ontstaat er een eerst langzaam, daarna met steeds groter snelheid zich 
wervelend ronddraaiend, en dan hoe langer hoe dieper wordende draaikolk. De vroeger 
uitgeworpen massa's worden door haar ingezogen, en verdwijnen onder de vuurgolven. 
En onophoudelijk herhalen er zich dergelijke, dikwijls binnen de tijd van 1 à 2 uren 
aflopende zonnestormen. Blijvender zijn de zonnevlekken, deze nu en dan zelfs met het 
blote oog waargenomen, vaak de aarde ver in grootte overtreffende openingen van 
kolossale diepte, met afgebrokkelde, ongelijke randen, waarvan de zonnekenner Secchi 
zegt: "Deze vlekken worden daardoor veroorzaakt, dat er zich massa's metaalachtige 
dampen met geweld een weg naar buiten banen"; dus door echte zonne-uitbarstingen 
ontstane kraters, dikwijls zo groot, dat de aarde er als een wasbolletje in zou kunnen 
sme l ten , o f a l s een koge l du i zenden k i l omete rs hoog door v rese l i j ke 
waterstofontploffingen naar buiten geschoten zou kunnen worden. Voortdurend ontstaan 
zij, maar alleen onder de tropen der zon, en nooit aan haar polen; groepsgewijze of 
afzonderlijk, vergroten en verdelen zij zich, en duren zij zelden langer dan één 
omwenteling der zon; daarna slaan de lichtgolven bruisend samen boven deze 
openingen, waardoor wij in het binnenste der zon zien. 7,5 jaar lang nemen zij in aantal en 
grootte toe, 5 jaar lang nemen zij af in een nagenoeg 12-jarige periode. Welke onbekende, 
in het binnenste der zon verborgen krachten en wetten veroorzaken en beheersen deze 
haar machtige pols- en hartkloppingen?


Zijn deze vlekken de kloven en afgronden van de oppervlakte der zon, daarentegen 
verheffen zich, meestal in hun nabijheid, tot op een kolossale hoogte, de zonnefakkels 
(faculae), die in de verrekijker tegen de reeds zo lichte zonne-oppervlakte nog lichter 
afsteken. Welk een wereld! Verbeeld u, als gij kunt, gloeiende stromen, breder en dieper 
dan de Atlantische Oceaan, over elkaar heen vallende, het Himalaya-gebergte vele 
duizenden malen overtreffende vuurbogen; watervallen van lichtstof, die met een rumoer 
van instortende werelden in de gloeiendste kleuren, in een duizendmaal verblindender 
licht dan alle aardse lichten, woeden, bruisen en ruisen: vlammen-draaikolken, die onze 
maan inzogen, altijd weer opnieuw gapende en zich weer sluitende afgronden van laaie, 
gloeiende materie, waarin werelden als de aarde zouden verdwijnen! En daarin spelen  
wellicht, en duiken en zwemmen en zweven en vliegen heerlijk machtige wezens, de 
lichtvorsten van deze prachtige wereld, van dit geweldige middelpunt des levens, 
vanwaar zij met hun onsterfelijke ogen, tot ver buiten de grenzen van het zonnestelsel, de 
zich als krachtgolven voortplantende werkingen der door hen teweeggebrachte en 
beheerste gebeurtenissen gadeslaan. Of zouden juist de machtigste en in heel het 
zonnestelsel belangrijkste stoffelijke voorvallen zonder geestelijk toezicht verlopen, en de 
ontwikkeling der vreselijkste krachten zonder leiding plaatshebben? Waarom zou die God, 
die zélf een verterend vuur is, wiens engel bij Manoach in de vlam van het brandoffer ten 
hemel voer, die de vuurgebieder schiep, zodat hij in de gloeiende oven als een zoon der 
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goden rondwandelde, (Daniël 3 : 25) en wiens tegenwoordigheid de drie mannen tegen de 
macht van het vuur beschermde, op de zonnen geen wezens geschapen hebben, voor 
wie de zonnegloed levensadem is, voor wie licht en vlammen een genot zijn, wier blikken 
bliksemstralen zijn, en wier stem een donderslag is, en ze als gebieders van dit 
levenscentrum daar geplaatst hebben? De oude Druïden zongen immers reeds: "Op de 
vuuroceanen der ruimte wonen de lichtgeesten met de grote witte vleugelen!"


Uit dit centrum van ons klein heelal storten zich onophoudelijk stromen van 
aantrekkingskracht en licht, warmte en elektriciteit, in de wereldruimte uit. Het kleine 
beetje, dat onze aarde van deze schatten der zonnekracht vermag op te vangen, is 
voldoende ter voortbrenging van het onmetelijke, onophoudelijke, de lucht en de oceanen 
vervullende, de vastelanden met planten en dieren bedekkende organische leven. Hield 
die toevoer slechts uren lang op, dan verlamde al spoedig het leven in plant en dier en 
mens, en zou er stremming en stilstand van de sappen- en bloedsomloop ontstaan in al 
wat leeft, allereerst onder de tropen, en al spoedig ook in de richting van de polen: 
weinige weken later hield de cirkelgang der wateren en der winden op, en verstijfd, dood 
en somber en onzichtbaar, zou de Terra voortaan doelloos in de ruimte rondvliegen. 
Tyndall heeft er op gewezen, dat alle kracht of warmte openbaring op de aarde: onze 
vulkanische uitbarstingen en aardbevingen, de cirkelgang van alle wateren en rivieren, en 
evenzo alle winden, stormen en orkanen, onze Noorderlichten en magnetische 
stromingen, evenzo de door steenkolen voortgebrachte stoomkracht, ja elke beweging 
van een vis in de diepte van de oceaan, de val van het water in de Niagara, het 
voortvliegen der kanonskogels, de kloppingen van ons hart, niets anders zijn dan een 
wiskunstig berekenbaar gedeelte of breuk der ons toegestraalde en in beweging 
omgezette zonnewarmte. Deze gezamenlijke, ons door de zon voortdurend geschonken 
levenskracht der aarde bedraagt in één jaar 217.316.000.000.000 paardenkracht. En toch 
is dit een schier niet noemenswaardig klein gedeelte der zonnekracht: slechts 1/150.000.000 
er van; want zij zou over 2.000 miljoen planeten evenveel licht, warmte en kracht kunnen 
uitstralen als over onze aarde!


Dus is heel ons organische leven slechts een secundaire vorm van het bestaan, welks 
wortels en potenten in het zonneleven liggen, en terecht worden reeds al de organismen 
der aarde als vast geworden zonnestralen aangemerkt. Geen wonder, dat aan dit 
prachtige gesternte reeds door de sterrenkundigen en de scherpzinnige Chaldeërs, en 
evenzo door de Feniciërs en andere volken, goddelijke eer werd bewezen. Van al de 
vormen der afgoderij is de aanbidding der zon als van de machtigen "Baäl" of "Heer" de 
minst onverstandige; al is er ook nog meer schoonheid in het antwoord van de Brahmien, 
van wie een koning verlangde, dat hij hem God zou tonen. "Zie de zon aan!" riep hij. "Dat 
kan ik niet!" antwoordde de door de Indische zon verblinde vorst. "Wat! gij kunt de 
dienaar niet aanzien, en gij wilt de Meester aanschouwen?"


Ook onze geest wordt door deze zon verlicht. Zonder haar zou een verlichting der aarde, 
bij voorbeeld door middel van een lichtgevend nevelachtig omhulsel, nog wel denkbaar 
zijn; maar hoe beneveld zouden dan onze denkbeelden en begrippen zijn gebleven, 
zonder concentratie, zonder zuivere tegenstellingen van licht en schaduw, zonder 
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opvangbare stralen! Heel onze natuurbeschouwing, onze natuurkunde en onze 
schilderkunst, ja ons denken, zou er onder lijden.


Deze majestueuze koningin, bron van alle warmte en alle leven in het zonnestelsel, zweeft 
niet onbeweeglijk aan de hemel; dan moet zij, in ’t eerst geheel on merkbaar, de 
aantrekkingskracht der naastbijzijnde vaste ster voelen, en zou zij zich ongeveer 1/10 

gedeelte van een millimeter dagelijks naar haar toe bewegen. Na verloop van eeuwen zou 
deze beweging reeds belangrijk zijn toegenomen; met enige duizenden mijlen daags zou 
de onderlinge afstand reeds verkort zijn; en eindelijk stormden, met verschrikkelijke 
kracht, op de vleugelen van een razend verlangen, de beide zonnen tegen en op elkander, 
om zich dan bij de botsing plotseling in een verblindend witte, biljoenen mijlen in het rond 
alles verlichtende lichtnevel op te lossen. Neen! deze zon beweegt zich, zoals hierboven 
reeds is opgemerkt, met majestueuze zekerheid in onbegrijpelijk snelle vlucht tussen het 
hemelheir heen, en doorvliegt meer dan vier miljoen kilometer daags, in de richting van de 
sterren c en d van Hercules. Wat drijft haar voort? Wat trekt haar? Wij weten het niet! 
Maar wél zien wij, hoe achter ons de andere zonnen, evenals de golven in het zog van het 
schip, elkaar weer naderen, terwijl zij daarentegen voor ons uit, evenals de bomen van 
een bos, bij ons nader komen uit elkander gaan; en daaruit maken wij op, in welke 
richting de reis gaat. Als een in de Stille Zuidzee door de passaatwind en evenaar-stroom 
zacht, onmerkbaar en toch snel voortgedreven schip, zeilt deze onze zon, en wij met haar, 
door de oceanen der ruimte; wij komen uit de hemelstreken, waar de reuzenzon Sirius 
heerst en straalt; wij stevenen daarheen, waar 5.000 zonnen dicht opeengedrongen de 
sterren wereld van Hercules vormen; wij zouden bij gunstige wind over 5 à 600 miljoen 
jaren op die kusten landen! Maar nooit zullen wij de grond- en oeverloze zeeën weer 
bevaren, waarop wij thans voortstevenen.


* * *

Zo zijn de vaste sterren niet enkel schitterende middelpunten der aantrekking, maar 
kolossale brandpunten van een al onze begrippen te boven gaand levenswerkzaamheid, 
waaruit de gezamenlijke krachten zich golfsgewijze in de wereldruimte al verder en verder 
voortplanten, en daar - tegen planeten en manen brekend - de veelsoortigste chemische, 
fysische en organische verschijnselen teweegbrengen. Waren deze sterren alleen daarom 
geschapen, opdat wij ons in de aanblik dezer lichtjes zouden verlustigen, zoals menig 
Christen nog altijd te goeder trouw denkt, dan had God langs veel eenvoudiger, 
goedkoper en afdoender weg hetzelfde doel kunnen bereiken, wanneer hij de aarde in 
een met allerlei fraaie, en bovendien gekleurde maantjes versierd gewelf had ingesloten. 
Dat hij daartoe werelden had geschapen, waarvan er velen miljoenen maal groter zijn dan 
de aarde, en ze dan zó ver weg geplaatst, dat zij zich nog slechts als flauwe stipjes aan 
ons voordeden, ja waarvan er velen te allen tijde onzichtbaar voor de mensheid zullen 
blijven, zou op zijn minst onpraktisch zijn geweest.


Zo zweven en vliegen er in vreselijke majesteit, hoog boven het kleine leven der planeten, 
ontelbare zonnen aan de hemel voort, als adelaars der wereldruimte, waarin de 
rondwentelende aardbollen slechts muggenzwermpjes vormen, deze koningen en 
vorsten, tronen en heerschappijen, van welker levenswarmte miljoenen onzelfstandige, 
zelf geen licht in zich hebbende wereldbollen en bolletjes leven, vluchtige kometen, half 
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vloeibare planeten, verstijfde manen, die, door een onzichtbare en toch almachtige kracht 
aangetrokken, deze heren en gebieders lijdelijk volgen, in eeuwige rijen er omheen 
dansend! En steeds talrijker zonnen ontdekken wij aan het hemelgewelf. In de Pleiaden 
zagen wij tot dusver met de beste verrekijkers slechts 671 sterren; de fotografische 
opname toont er 1.421, dus tweemaal zoveel, waaronder 750 die geen menselijk oog ooit 
gezien heeft, en ook wel nooit zien zal. En de algemene, uit ongeveer 22.000 bladen 
bestaande sterrenkaart, aan welker vervaardiging tegenwoordig 18 sterrenwachten in 
verschillende landen meewerken, zal dertig miljoen zonnen en zonnetjes bevatten, welker 
constellatie nauwkeurig vastgesteld is. Elke daarvan, ook de kleinste, is nog altijd enige 
tienduizenden malen groter dan de kleine aarde, waarop wij ons moeitevol en langzaam 
bewegen, in het zweet onzes aanschijns arbeiden, wenen en sterven.


Verschillend zijn al deze sterke individualiteiten! Hier bestaan geen nabootsingen van één 
en hetzelfde model. Elke ster heeft, binnen de hoofdtypen, haar eigen spectrum en 
lichtbeeld; allen zijn zij ten opzichte van grootte, glans en snelheid verschillend. Trots en 
eenzaam gaan daar de grootsten - Aldebaran, Vega, Sirius, Arktur, Capella, Regulus, en 
andere - huns weegs tussen de zonnescharen door; waarheen? Dat weet de mens niet! 
Wel bestaat de Poolster uit twee zonnen, ongeveer enige honderdduizenden malen groter 
dan onze aarde; maar de matblauwe Vega schittert reeds 45 maal helderder dan onze 
geelachtige zon, en de prachtige Capella stort in de wereldruimte op één enkele dag 
zoveel lichtstromen uit, als onze zon in een heel jaar! - Men stelt zich eens 360 zonnen 
tegelijk aan het uitspansel voor! - En nog groter en prachtiger is de reus Sirius, de 
helderste ster aan de ganse hemel, reeds door Aristarchus van Samos een zon genoemd. 
Vroeger bloedrood, is zij sedert 1.800 jaren - aan de hemel slechts een seconde! - 
onbegrijpelijk in kracht en licht toegenomen, en straalt zij thans, schitterend wit, 5.000 - 
maal helderder dan onze zon! En zij neemt nog altijd toe, door de afgronden der ruimte 
vliegend, zich over de 2.800.000 kilometer per dag van ons verwijderend, en daarbij 
kolossale planeten of trawanten, die onze aarde miljoenen malen in grootte overtreffen, 
met onbegrijpelijke kracht dwingend om op 3.000 miljoen kilometer afstand rondom haar 
heen te draaien en haar op haar wereldvlucht te begeleiden: een vorstin aan de hemel, 
wier licht ons op triljoen mijlen afstand in de verrekijker nog verblindt, wier warmte hier 
nog meetbaar, wier gebied ontelbare biljoenen vierkante mijlen omvat, met al de 
onbekende wereldbollen, die zich wellicht daarin bevinden!


En toch nóg krachtiger schittert op 62 triljoenen uren afstand de zeven miljoen kilometer 
op een dag doorvliegende, reusachtige, rode Arktur, die volgens Elkin onze zon 550.000 
maal in massa overtreft! Dus ganse heelallen van tienduizenden zonnen als de onze zon 
deze zonnenbeheerser in het voorbijgaan gemakkelijk tot zich trekken, en ze dwingen om 
hem lijdelijk te volgen. En nóg prachtiger moet de op letterlijk onmetelijke afstand nog 
altijd als ster van de eerste grootte schitterende Regulus zijn. Op zulk een afstand zou 
onze zon geheel onzichtbaar wezen. Hier voelt de verbeeldingskracht des mensen zich 
totaal verlamd!


Waar wij ook aan de hemel rondzien, altijd en overal treffen wij weer nieuw, ongekend 
zonneleven, oneindige kracht, bovenaardse grootte aan. Zo gelooft Lockyer op grond van 
zijn spectroscopische waarnemingen, dat de schone, bloedrode zon Mira Ceti, en ook de 
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overige rode zonnen dezer groep, geen afzonderlijke lichamen zijn, maar dicht 
opeengedrongen zwermen rode zonnetjes! Waarom niet? Dikwijls schittert er toch aan de 
hemel een groep van vele honderden zonnen als een enkele ster, zo bijvoorbeeld w 
Centauri, 39 Cygni, en vele anderen! Daarbij wisselt die prachtige rode zon in 331 dagen 
7,5 maal van grootte, is zij veertien dagen lang van de tweede grootte, en daarna vijf 
maanden lang onzichtbaar voor het blote oog! Al is Mira ook slechts even groot als onze 
zon, dan kan zij toch uit 1.400 rode zonnen bestaan, en zou elk dezer zonnen nog altijd 
zo groot zijn als 1.000 aardbollen! En al deze zonnen zouden alle vijf maanden 3.000-
voudig ontgloeien! Waarom niet? Doet menige zon het, waarom dan ook niet een door 
kolossale magnetische of andere, ons onbekende krachten verbonden schaar van zulke 
zonnen?


Wij zouden zekerlijk, als wij ze van naderbij konden bezien, duizenden en nogmaals 
duizenden nooit vermoede bestaansvormen aan de hemel ontdekken. Andere zonnen, 
menigmaal kleiner dan de onze, maar nog altijd ver boven alle menselijke begrippen van 
grootte verheven, zweven hierheen, daarheen, ver weg; ze zijn twee aan twee, anderen 
drie aan drie, of vier aan vier, nog anderen bịj dozijnen en honderden, bij duizenden en 
tienduizenden, zoals in de Pleiaden of in de sterrenhopen in Perseus en Centaurus, 
verenigd; zij vormen zonnenparen, families, staten, heelallen, waarbij meermalen een 
reusachtige witte of rode, zoals de Herder, aan de spits of in het midden der 
zonnenkudde voortsnelt. En anderen zijn purperrood en safierblauw, smaragdgroen en 
goudgeel en verblindend wit; en van deze edelgesteenten des hemels bestaat dikwijls de 
een weer uit een gele en een paarse, of uit een oranjerode en een smaragdgroene zon, tot 
een schoon echtpaar verenigd. Van deze lichtjuwelen stromen onophoudelijk in de 
wereldruimte purperen en gouden en azuurblauwe lichtgolven uit, waarin zich ook 
gekleurde manen en aardbollen baden. Scheppingen zonder duisternis, die op lange 
dagen 's morgens bijvoorbeeld in groen licht zijn gehuld, 's middags in het wit fonkelen, 
om langzaam scharlakenrood te gloeien, en in een zachte, purperen of donkerblauwe 
schemering uit te rusten.


Maar deze zonnen veranderen ook hun kleuren. Zo wordt bijvoorbeeld a in de Grote Beer 
om de 35 dagen vuurrood, en daarna weer wit! Enkelen dezer zonnen vliegen betrekkelijk 
langzaam en statig in vele duizenden jaren rondom hun veraf staande gebieder, o.a. één 
er van in 23000 jaren, en anderen weer spoediger; maar ook elkaar dicht omstrengelend, 
in de hete adem van hun hoofdzon gloeiend, wentelen zulke vuurwerelden in een jaar van 
slechts weinige uren, in razende vlucht, in verterend leven, om elkaar heen. Wij weten 
thans, dat Algol, deze ster van de tweede grootte in het hoofd der Medusa, uit twee 
geweldige zonnen bestaat, waarvan er één minder schitterend, doch reeds belangrijk 
groter is dan onze zon, en op een afstand van slechts 700.000 mijlen om een meer dan 
tweemaal grotere in 64 uren ronddraait! Welk een maat, welk een snelheid! Deze satelliet, 
die in de tijd van 2 dagen en 16 uren zijn jaar volbrengt, komt zijn zon, die dertig maal 
dichter bij hem staat dan de onze bij ons, zó groot voor, dat zij meer dan de helft van zijn 
hemelruim beslaat! 


Van dergelijke nauwverbonden tweelingen kennen wij er reeds een dozijn. Zo draait Spica 
(a van de Maagd) zich in 3 dagen 19 minuten rondom haar onzichtbare begeleider, terwijl 
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zij beiden tezamen toch zo zwaar zijn als 670.000 aardbollen! En er komen nóg sneller 
omdraaiingen voor! Zo moet u Ophiuchus zich in 20 uren, en de ster Anthiae, door 
Chandler te Washington en anderen waargenomen, zelfs in slechts 7 uren 47 minuten zich 
om haar begeleider draaien! Hier hebben de aardse woorden: snelle beweging, snelheid, 
ijlen, vliegen, enzovoorts, geen betekenis meer! En uit deze volkomen onbegrijpelijk snelle 
omwenteling volgt de wiskundige berekening, óf dat deze beide zonnen zó zwaar zijn als 
goud, - misschien uit vloeibaar goud bestaan? - óf dat zij elkander aanraken, als halters 
aan elkaar gegroeid. Dus wonder boven wonder!!


En de in het jaar 1892 nieuw verschenen ster in de Wagenman vertoont deze spectra van 
twee, met een snelheid van 125.000 meter in één seconde zich van elkander 
verwijderende wereldbollen, waarvan de een de gewone lijnen der vaste sterren, en de 
ander die der brandende waterstof te zien geeft. Dus een botsing of aanraking van twee 
werelden, waarbij de donkerste, misschien een reeds uitgebluste zon of een reusachtige, 
bewoonde planeet, in brand is geraakt, en nu, in vlammen gehuld, als razend van pijn, 
door de ruimte vliegt!


En weer andere zonnen zien wij aan het hemelgewelf, in wijde, vele honderden miljoenen 
mijlen hoge atmosferen gehuld, een gebied, een luchtkring, waar misschien machtige 
wezens met onmetelijke vleugelen miljoenen mijlen in een tijd, die ons eeuwen zou 
toeschijnen, her- en derwaarts zweven, rondom hun zon vliegend, de Schepper en Heer 
der zonnen prijzend, kracht uit zijn kracht, licht uit zijn licht puttend, luidkeels juichend in 
zijn macht, elkaar met een wereldschokkend gedonder zijn macht toeroepend, en met 
krachten spelend, die ons aardbolletje in een ommezien zouden vernietigen!


Anders weer zijn de planetarische nevelen: ronde, lichtende schijven van monsterachtige 
grootte, die met een bestendig, gelijkmatig licht glinsteren; zoals bijvoorbeeld de met H. 
IV. I. aangeduide lichtglobe, waarvan Flammarion op grond van de schijnbare middellijn 
berekent, dat zij minstens 338 quadriljoen 896 triljoen 800.000 miljoen maal groter is dan 
de aarde! (Les étoiles, blz. 437) Een bijna eindeloze zee van zacht, wit blauwachtig licht! 
En wat verder nog? Wellicht een heelal van eeuwige vrede, zonder nacht, noch 
verandering, noch strijd? …


Een ander schouwspel geven de veranderlijke sterren ons te zien. Onophoudelijke, in 
korte of in lange perioden, in weinige dagen of in duizenden jaren, ademen zij in en uit; nu 
eens barsten zij in vlammen los, en blaast het vuur zich vanzelf aan tot een 
duizendvoudige gloed, en dan sterven de vlammen weer weg; de geheimzinnige kracht 
verlamt, en de ster verbleekt langzaam, dikwijls tot een ternauwernood nog zichtbare stip, 
om vervolgens weer langzamerhand sterker te gaan stralen. Zo varieert x Cygni tussen 
negenderlei grootten, en geeft zij dus in het maximum haar helderheid 4.600 maal meer 
licht, dan in het minimum. Welk een wisseling van licht, en zekerlijk ook van warmte, voor 
de deze zon omringende werelden! Hoe nauwkeuriger wij de sterren waarnemen, des te 
meer veranderlijke vinden wij er onder; ja, het is zelfs mogelijk, dat de meeste zonnen aan 
de hemel een regelmatig af- en toenemende hoeveelheid licht en warmte uitstralen. - Is 
de ijstijd, die een groot deel van Europa en ook van de andere werelddelen met gletsjers 
bedekte, niet aan een veranderlijkheid van onze zon toe te schrijven? - Doch vanwaar 

122



komen zulke veranderingen? Wie schrijft deze zelfstandige lichtvorsten zulk een wet voor, 
en waarom klopt hun hart nu eens zo sterk, en dan weer zwakker? Is dit onbegrijpelijke 
af- en toenemen der kracht op de zonnen en in de heelallen reeds de polsslag der 
Godheid?


Andere zonnen lichten dofrood; ondoorzichtige vlekken vormen zich langzaam op hun 
oppervlakte en dreigen ze in een dodelijke samentrekking te overkorsten. Maar telkens 
weer - bij velen reeds na aarde-weken, bij anderen na jaren en eeuwen - verheffen zich de 
innerlijke krachten; dan raast en worstelt de gevangen vuurreus, die voelt hoe de slakken 
zich hoe langer hoe dichter rondom hem ophopen; eindelijk barsten er met schrikbarende 
woede rode vlammen miljoenen mijlen hoog uit, in duizendvoudig licht gloeit de 
toornende zon, en de omringende verzengde werelden sidderen, totdat de de toorn 
voorbij en de afgematte kolossus tevens weer tot rust gekomen is, om zich weldra weer 
vergeefs als een wanhopige tegen de toenemende verstijving te verzetten. Het is alsof 
sombere demonen hier bezig zijn, hoe langer hoe sterker boeien van de harde stof en van 
de nacht en gevallen Lucifer te slaan, totdat hij geheel in de banden der duisternis 
gekluisterd is, en nu nog slechts, in het hete hart duizenden jaren achtereen heimelijk 
morrend, voortgloeit. En uiteindelijk houdt ook het kloppen van dit hart op. "Zonder 
twijfel", zegt Flammarion, "bestaan er in de hemelruimte vele uitgebluste zonnen, aan 
reusachtige zwarte kanonskogels gelijk, waaromheen zich nog altijd even zulke donkere 
massa's draaien: koud, verstorven, onzichtbaar!"


Maar andere zonnen verheffen zich zegevierend tot hoe langer hoe schoner leven. Aan de 
windselen van de wereldnevel, waartussen zij ternauwernood zichtbaar doorschemerden, 
ontgleden, nemen zij snel in kracht en licht toe, stralen zij helder en warm wijd en zijd in 
de ruimte, en op hun planeten ontstaat een rijk leven; en de morgensterren juichen, en de 
kinderen Gods loven God over deze nieuwe schepping. (Job 38 : 8) En wie dit 
zonnestelsel in de geest aanschouwt, wordt aangegrepen door verlangen, en hem schijnt 
de aarde met haar kleine, al zijn het ook nóg zo mooie plantjes en diertjes, en met haar 
stoffelijk ook kleine, geestelijk onvrije mensen, o zo nietig en gering toe, en het 
aardeleven langzaam, traag en mat, krachteloos en levenloos. En dan smacht hij naar een 
leven, waarin hịj niet meer slaaf, maar heer van de stof in en om hem is, en niet langer 
altijd afhankelijk van het uitwendige licht, maar zelf lichtgevend als de zon, en zelf 
middelpunt en voortbrenger van wereldbewegende en - bevruchtende krachten, - een 
afstraling van Jehova!


* * *

Volgens welk plan, volgens welke grondgedachten, in welke orde, bewegen zich deze 
miljoenen zo verschillende Zonnen? Op deze vraag ontbreekt tot dusver elk antwoord! 
Terwijl in het zonnestelsel de gezamenlijke planeten met de grootste orde in nagenoeg 
hetzelfde vlak, in gelijke kromme lijnen, op afstanden die een wet der regelmatigheid te 
zien geven, zich allen in dezelfde richting bewegen, is er aan de sterrenhemel niets van 
zulk een gelijkheid of eenparigheid te bemerken. Deze zonnen vliegen, ijlen, sommige 
snel, andere langzamer, herwaarts en derwaarts, in alle mogelijke richtingen; sommige 
verwijderen zich van ons, andere rennen naar ons toe; enkelen schijnen zich in een rechte 
lijn te bewegen, anderen in kromme lijnen: een ware chaos en mengelmoes van 
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afgeschoten pijlen. Bovendien zweven er grote zonnen hier en daar langzaam voort, en 
kleine zonnen vaak zeer snel. Als de snelste was de zich in een rechte lijn bewegende 
kleine ster No. 1830 Groombridge tot dusver bekend, die zeven miljoen uren per dag 
aflegt! Maar door middel van de fotografie hebben wij nu kennis aan een nog kleinere ster 
(8-ste à 9-de grootte), die nog veel sneller tussen de zonnen doorvliegt. Deze sterren 
schijnen, uit een ander heelal komend, het onze op hun weg naar onbekende 
oneindigheden slechts door te vliegen!


En toch zien wij in de Melkweg miljoenen lichtwerelden zich bijeen scharen; en ons 
sterrenheelal schijnt een afgeplatte lens te vormen, waarvan een ring, de bovengenoemde 
Melkweg, zich halverwege heeft losgerukt.


En in de verst verwijderde diepten der wereldruimte, midden door de zonnescharen onzer 
sterrenwereld, zien wij kleine, ternauwernood nog zichtbare wolkjes en nevelvlekjes; dat 
zijn weer andere sterrenrijken, die niet tot ons heelal behoren. Daar worden, zoals in de 
nevelvlek der Jachthonden, sedert aeonen, duizenden zonnen door onverklaarbare, 
vreselijke krachten als stofwolken in alle richtingen rondom een geheimzinnig centrum 
geslingerd, als vonken van een vuurrad spattend! Welke grote, onbekende 
scheppingswoorden kunnen dáár door God gesproken zijn?


Heel deze rijkdom en overvloed van werelden wordt omvat door de wereldruimte, de 
Godsruimte. Daarvan maken wij ons dikwijls een voorstelling alsof het een leegte is: enkel 
en alleen geschapen opdat de dingen en de wereldbollen daarin plaats zouden kunnen 
vinden! Het is echter veeleer de álbarende moeder van het Al. Zeer juist en treffend noemt 
de ziener het: "De ruimte uwer kracht!" Gods kracht! Want dat deze ruimte inderdaad 
onafscheidelijk is van kracht en van machten, zegt ons heel onze natuurkennis. - Een 
lege, dus dode ruimte bestaat er niet: dat zou iets zijn waarin geen God is! - Het is 
veeleer een oceaan van ether, een zee van onbegrijpelijke, prachtige en vreselijke 
krachten, waarvan er één het licht is; met welke krachten zich de als vissen daarin 
zwemmende wereldbollen voeden, zonder welker golven zij, elkaar onbekend, 
onzichtbaar, door elkaar niet meer aangetrokken, nog slechts een chaos van 
onbeschrijflijke, wetteloze en zinneloze dingen zouden zijn. Slechts één kubiek meter 
ware, volstrekte leegte in deze wereldruimte, waartegen deze golven zich braken en 
neersloegen; en de harmonie van het geheel ware verdwenen. Dat zou een stuk niets in 
Gods lichamelijkheid zijn, een stuk toeval in zijn doen, in zijn zedelijke wereldorde! Maar 
wat zijn nu deze, alles wat er is doorstromende, doordringende, verbindende en 
levendmakende krachten eigenlijk? Het zijn de zeven Geesten Gods, die de apostel 
Johannes als zeven vuurvlammen, voor de troon zag branden. Verschillend zijn zij, anders 
zouden er geen zeven zijn! Uit hun vreugdevol op en over elkaar golven, uit hun eeuwig, 
goddelijk gespeel, ontstaat de wereld der oneindige verschijnselen. Doordat bij dit spel de 
een of de andere steeds nog hoger golft, gelijk de ruisende wateren van een reusachtige 
geiser, en in genot en macht hoger opbruist, daarom is het in Gods schepping op de ene 
plaats niet als op de andere. Daarom ziet de sterrenkundige aan het hemelgewelf 
onmetelijke ruimten, daar niet veel meer dan nevelvlekken, talrijk als de schapen van een 
kudde, door de eeuwigheden voorttrekken, en anderen weer overrijk aan twee- en 
drievoudige sterren; bij anderen wisselen de zonnen steeds hun licht; in nog weer 
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anderen vliegen er, eenzaam en van elkander verwijderd, grote zonnen. En al deze 
krachten gaan spelend in elkaar over, zowel wat tijd als ruimte betreft; al deze werelden 
zijn en leven en bewegen zich in één en dezelfde God.


Tot waartoe gaat deze met kracht vervulde, door God geschapen ruimte? Is zij even 
oneindig als God zelf? Wie kan het vatten? En is zij eindig, wat begint er dan daar, waar 
zij, waar de ruimte ophoudt? Hoe groot is de voor ons zichtbare schepping? Wat is er aan 
gene zijde van dit heelal, van dit misschien in vele honderd miljoenen of biljoenen jaren 
rondom een ons onbekend middelpunt wentelend een en al? Is het met muren en wallen 
van nacht omsloten, met een buitenste duisternis, doorwoeld niet door de krachten des 
levens, maar door die des doods, niet van God, maar van Satan, een andere wereld, die 
zich van God heeft afgewend? Dat zijn vragen, die de mens - evenals zovele andere 
vragen, het oneindige betreffende - wel stellen, maar hier beneden niet beantwoorden 
kan.


* * *

Van oudsher hebben de mensen zich ook bezig gehouden met de vraag, of deze 
lichtwerelden aan het hemelgewelf in enige betrekking tot ons staan, - of zij koud en 
onverschillig omtrent ons leven, onze ellende en ons geluk huns weegs gaan, - of dat een 
voor de aardse stervelingen nog verborgen, maar voor hogere wezens en schepselen 
Gods klare en lichte band van werking en terug- en tegenwerking al het geschapene 
omvat, en er ons aldus van deze werelden niet alleen licht- en warmtegolven, maar ook 
stromen van nog ongekende levenskrachten en geestelijke uitstralingen toevloeien.


Door onze tegenwoordige natuurkennis wordt deze vraag veeleer beslist toestemmend, 
dan ontkennend beantwoord. Reeds daaraan denken wij veel te weinig, dat wij en alle 
aardse organismen leven van de invloeden en krachten der hemellichamen, die de 
atmosferische invloeden bewerken. Zonder zon geen wind, geen kringloop der wateren, 
geen regen, noch zonneschijn, noch licht. De niet door haar bevruchte aarde zou dood 
zijn, en niets kunnen voortbrengen. Welke invloeden de zo dicht bij ons zijnde maan op 
organismen en wasdom uitoefent, weten wij niet; wij weten in ’t algemeen van 't groeien 
zó weinig, dat wij niet begrijpen, waarom de plant omhoog naar de zon, doch haar wortel 
naar beneden in de diepte groeit. En is de koortsgloed in onze aderen, de kracht in onze 
spieren, zenuwen en hersenen, zoals Tyndall reeds heeft aangetoond, slechts omgezette 
zonnewarmte; en danken wij, gelijk hoogst waarschijnlijk is, de elektriciteit aan de 
uitstraling der zon, dan leven wij werkelijk van het astrale leven van ons hoofdgesternte. 
Dat ook de maan, zoals aan eb en vloed en. andere verschijnselen te zien is, invloed op 
ons oefent, is zeker; dat Venus en Mars en Jupiter het, zij het dan ook in veel kleinere 
mate, ook doen, en bijvoorbeeld op de aarde in haar baan influenceren, is astronomisch 
bewezen. Volgens E. Legst (Petersburger Observatorium), wordt de periodieke gang der 
magneetnaald en ook de middelste westelijke declinatie door de nadering van alle 
planeten vergroot, met uitzondering van Mercurius. Waarom niet door deze allerzwaarste 
planeet? Zo doet ook de belangwekkende uitvinding van het telegraferen zonder draad 
onwillekeurig de gedachte opkomen, dat de Noorderlichten, deze prachtige, elektrische 
uitstralingen der aarde, een bestendige telegrafische verbinding der Terra allereerst met 
haar zusters Venus en Mars voorspellen. Dat uiteindelijk verre zonnen als Sirius en Vega 
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niet geheel en al buiten betrekking en verband met ons staan, ziet men daaraan, dat zij 
ons niet alleen lichtstralen toezenden, die ons hun chemische bestanddelen, hun fysische 
gesteldheid en hun bewegingen verhalen, maar ook meetbare hoeveelheden elektriciteit 
en warmte. Dat een consequente, in God gelovende wereldbeschouwing een solidariteit 
van alle wereldbollen aanneemt, is klaar en duidelijk. Wanneer de toestanden op Sirius 
niet met de dauwdruppel en de zandkorrel hier op aarde in intieme, al is het dan ook voor 
ons totaal onbekende en onwaarneembare betrekking staan, dan zijn ze niet door 
dezelfde God geschapen. Want al de stralen van een cirkel ontmoeten elkaar toch immers 
in het middelpunt?


Alle natuurverschijnselen op onze aarde worden door alle hemellichamen als celeste  
(hemelse) inwerking veroorzaakt. Ons zonnestelsel staat geenszins buiten verband met de 
miljoenen overige werelden, maar bevindt er zich als het ware midden in, in volle 
gemeenschappelijkheid en wederkerigheid, en wordt door alle overige zonnen door 
herwaarts werkende straling uit de verte geïnfluenceerd volgens de wet der 
zwaartekracht." (Vijf Stellingen. "Die Natur," October 1878)


In die zin schreef Goethe aan Schiller, toen deze hem vroeg of hij het durfde wagen, in zijn 
Wallenstein de astrologie als een ernstige zaak te behandelen: "Het astrologische 
bijgeloof berust op het duistere besef van een reusachtig wereldgeheel. De ervaring 
getuigt, dat de naastbi jz i jnde gesternten een besl issende invloed op de 
weersgesteldheid, de plantengroei enzovoorts hebben; men mag slechts trapsgewijze al 
hoger en hoger stijgen, en het is niet te zeggen, waar deze werking ophoudt. … De mens 
mag slechts trapsgewijze telkens iets verder voortgaan, en deze inwerking tot het 
zedelijke, tot geluk en ongeluk, uitbreiden. Dezen en dergelijken waan (geloof) zou ik niet 
eens bijgeloof willen noemen." En op grond daarvan wees Schiller aan de astrologie in 
zijn Wallenstein" de bekende rol toe. Overigens begint de astrologie, evenals de 
chiromantie (handlijnkunde) en andere, door de verlichting zogenaamd "overwonnen 
standpunten", weer op te leven, en velen, hier en daar zelfs ernstige mannen in Engeland 
en Frankrijk bestuderen haar volijverig. 


Dat deze uit- en invloeden van de werelden en hun wederkerige werkingen ook geestelijk 
zijn, kan slechts door de materialist geloochend worden. Er bestaat geen stof zonder 
kracht, en geen kracht zonder geest. Ook dát bewijst ons de zon; de tropenwereld is een 
andere dan de Poolwereld.


En de Heilige Schrift schildert op de gematigde en ingehouden wijze, waarmee zij pleegt 
te spreken over al hetgeen niet tot het verkrijgen der eeuwige zaligheid behoort, slechts 
met schijnbaar vluchtige en toch treffende penseelstreken zulk een eenheid, zulk een 
solidariteit aller werelden. Ook de wereldbollen spelen een rol in haar wereldbeschouwing; 
zij laat zich niet met hun betekenis op zichzelf en voor zichzelf in, maar wél vermeldt zij 
op de ondubbelzinnigste wijze een medewerking van deze hemelse lichamen bij de zich 
volgens het goddelijk heelal-plan ontwikkelende aardse gebeurtenissen. "Tot tekenen" 
voor ons, niet uitsluitend tot verlichting, zijn zon, maan en sterren geschapen. (zie 
Genesis 1 : 14) Komt Christus in de wereld, dan wordt zijn verschijning aangekondigd 
door een ster; en de wijzen verstaan deze taal der gesternten. Bij de dood van Christus 
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werd de zon verduisterd. Evenals zij op de dag des oordeels rood wordt als bloed, en de 
mensen met haar verzengende hitte straffen zal, zo zal zij op de dag als de Heer de 
wonden der dochter Zions verbinden zal, zevenmaal lichter worden. (Jesaja 30 : 26) Een 
nóg rechtstreekser invloed der gesternten wordt aangeduid door de Schriftplaats: "Van de 
hemel werd tegen hen gestreden; de sterren in hun banen streden tegen 
Sisera!" (Richteren 5 : 20) en: "Kent gij de wetten des hemels, of bepaalt gij zijn 
heerschappij over de aarde?" (Job 38 : 33); en evenzo Job 38 : 31, dat ook met 
"blijdschap van het Zevengesternte" en "krachten van de Orion" door kenners van het 
Hebreeuws vertaald wordt. Uiteindelijk spreekt Christus, in verband met de laatste dagen, 
van grote tekenen aan zon, maan sterren, en zegt hij, dat de krachten des hemels zich 
bewegen zullen, en evenzo spreekt ook de Openbaring.


Zo is het een schone en grote gedachte - en het schone en grote is goddelijk, en omdat 
het goddelijk is, is het waar, al drukken wij het ook niet juist uit - dat ons niet alleen uit 
een verre en verste afstand zulke krachten en toevloeden toestromen, maar dat ook wij, 
met ons leven en strijden en werken, met de onderscheidene krachten van onze ziel en 
van ons doen ten goede en ten kwade, óók golven en stromingen in de wereldether, 
geestelijke bijdragen tot het geluk en ongeluk van andere werelden bewerken, zonder dat 
wij er ons van bewust zijn.


Zoveel echter weten wij zeker, dat er in de ether-oceaan, waarin deze werelden en ook wij 
drijven, onophoudelijk lichtbeelden van hen en van ons ontstaan, die nooit vergaan. "In de 
ether", leerden de Egyptische priesters reeds, "liggen de archieven der goden." 
Wondervolle, door de moderne wetenschap bevestigde intuïtie!


Elk verlicht lichaam - van de lichtgevende behoeven wij het niet te zeggen - kaatst in de 
ether zijn beeld terug: dat leert ons de fotografie, en zij leert ook, dat daartoe in de 
donkerste kelder nog genoeg lichtstralen voorhanden zijn. Wijl deze beelden zich in ons 
oog afspiegelen, zien wij de voorwerpen; niet onze blik gaat er heen, en ons oog 
vervaardigt zich niet uit lichtstralen een beeld, maar de lichtbeelden stromen ons toe; en 
déze, niet de lichamen, zijn het, die wij zien. Maar ook zelfs de bliksem, ook een ethergolf, 
heeft tijd nodig om uit de hoogte de aarde te bereiken, al ware het ook slechts 1/1.000.000 
van een seconde. Zo zien wij de opgang der zon eerst acht minuten nadat zij werkelijk 
opgegaan is, omdat haar lichtbeeld eerst na verloop van acht minuten tot ons oog 
doordringt; van de planeet Neptunus hebben deze circa 2 uur tijd nodig; van de naast 
bijzijnde vaste ster 3,5 jaar; van de Poolster 33 jaar; van de prachtige zon Alcyone in het 
sterrenbeeld "de Stier" omstreeks 500 jaren; dat noemt men "lichttijd". Daaruit volgt 
reeds allereerst, dat in dit boek des lichts álles, ook zelfs het kleinste uit de 
wereldgeschiedenis en uit uw en mijn leven, afgebeeld, gefotografeerd staat, en zich 
onophoudelijk met bliksemsnelheid in de oneindige ruimte verspreidt. Maar nog geen 
wonderen genoeg! Ook een telegram geeft mij geen tijding van het heden: want wordt mij 
van een zieken vriend gemeld: "Ligt op sterven!" dan kan bij toch, wanneer ik dat lees, 
reeds dood zijn. Evenzo gaat het met deze lichttelegrammen uit alle delen des heelals! Zo 
kan de Poolster reeds 30 jaar geleden zijn uitgeblust; haar lichtbeeld, of de lichtbeelden 
van haar, die nog onderweg zijn, zouden eerst over drie jaar niet meer aankomen, evenals 
de dagelijkse brieven uit Australië van een man aan zijn vrouw nog zes weken lang na zijn 

127



plotselinge dood dagelijks aankwamen. Wij zien dus aan de hemel niet het heden, maar 
het verleden, en o.a. bij ver verwijderde sterrennevels hun vorm van vóór duizenden jaren. 
Hoe zien zij er thans uit? Dat zullen de toekomstige aardbewoners eerst over tien- en 
honderdduizend jaren (?) vernemen; en zelfs de bliksem zou het ons uit zulk een verte niet 
sneller kunnen melden.


Maar ook het omgekeerde beeld is en blijft evenzo onloochenbaar waar. Zien wij hier op 
aarde het verleden der sterren, dan ziet men ook op de sterren het verleden der aarde. De 
fotografieën van de Terra en haar bewoners uit het jaar 1870 zijn reeds op de zon 4 
Centauri aangekomen, en vliegen thans tussen deze zon en de Poolster, waar zij eerst 
over zeven jaar zullen aankomen, een onbedrieglijk geïllustreerd tijdschrift voor waarlijk 
beschaafden. Op andere werelden zullen misschien andere wezens nu het aardebeeld van 
Luthers optreden met geestdrift gadeslaan; van menige ster in de Melkweg ziet men, op 
zijn hoogst, de mensheid in de zondvloed ondergaan, en Noach op de Ararat uitstappen. 
Van andere sterren uiteindelijk Adam in het Paradijs; en van nóg verder af staanden de 
aarde in duisternis als in doeken gewikkeld. (Job 37 : 9) En wat ziet men van óns op de 
volgens Herschel 30 miljoen lichtjaren verwijderde sterrennevelen? Niets! Het heelal 
bestond destijds zonder ons, en ook zonder de engelen en de duivelen! In de beginne 
schiep God de hemel en de aarde." Maar wie weet, hoeveel aeonen er mogelijkerwijs 
tussen het scheppen van de hemel en het scheppen van de aarde verlopen zijn?


Hoogere wezens, zoals er voorzeker tenminste op enkele der 120 miljoen zonnen en hun 
reuzenplaneten bestaan, en die opmerkzaam en deelnemend, misschien machtig 
ontroerd, de lotswisselingen onzer kleine aarde (en ook onze persoonlijke) in de dagelijkse 
courant van de lichtstraal lezen, behoeven, om daarin een bladzijde op te slaan, zich 
daartoe slechts snel genoeg voor- of achterwaarts te bewegen; komen zij ons tegemoet, 
dan zien zij de nieuwe aarde-geschiedenis, gaan zij achteruit, dan zien zij het verleden. En 
misschien behoeven zij zich daartoe niet eens te bewegen. Reeds onze ogen zijn zo 
gebouwd, dat zij voor het nabijzijnde als een microscoop, voor het verder af zijnde als 
een verrekijker werken. Waarom zou dat niet bij hen in veel hogere mate het geval zijn? 
Dan zouden kaleidoscoopsgewijze, en naar hun verkiezing langzaam of bliksemsnel, de 
beelden wisselen, en konden zij in de kortste tijd u en mij, Karel de Grote, Alexander, 
Noach, van kind tot man, met al hun doen zien groeien; maar evengoed het beeld fixeren, 
en het naar welgevallen in de miljoenen zijner microscopische onderdelen bestuderen.


Dat zijn enige aardse, maar toch ook ware voorstellingen van het licht. Bestaan er op de 
miljoenen maal grotere werelden miljoenen maal hogere wezens, dan zijn, hun zintuigen, 
en derhalve ook hun voorstellingen, evenveel malen boven de onze verheven. Wij zullen 
ons in het toekomende leven misschien over niets zozeer verwonderen, als over de 
gebrekkigheid en armzaligheid en beperktheid onzer voormalige aardse zintuigen, 
denkbeelden en begrippen! Er is bijna geen enkele belofte, die ons Christenen zo dikwijls 
in verschillende vorm herhaald wordt, als deze: dat ons eenmaal als kinderen des lichts 
en eens Vaders in wien gans geen duisternis is, het eeuwige licht in eeuwigheid verlichten 
zal, ja dat wij zelf "als de zon blinken" zullen! Wat al wonderen des lichts zullen wij dáár 
om en in ons bewonderen!
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* * *

Ook de vraag, of deze prachtige gesternten en wereldbollen bewoond zijn, - of er zich, 
hetzij op enige, hetzij op alle, wezens bevinden, die evenals wij leven en sterven, willen en 
voelen, vrezen en hopen, heeft van oudsher de denkenden onder de mensen bezig 
gehouden, en zij wordt van oudsher evenzo geestdriftig toegestemd, als fanatiek ontkend. 
Reeds de ouden spraken van "de gewesten der zaligen", en de geniale Giordano Bruno 
werd door de Inquisitie gedeeltelijk wegens zijn leerstellingen omtrent "de bewoonde 
werelden" verbrand. Swedenborg en, in onze dagen, vele somnambules (toestand van 
trance) beschrijven hun reizen op onderscheidene planeten en sterren; en hun meer of 
minder stichtelijke, meestal in tegenspraak met de feiten der natuurwetenschap en der 
sterrenkunde staande mededelingen, vinden zelfs onder de plattelandsbevolking 
veelvuldige verspreiding; een bewijs dat deze vraag tot dezulken behoort, die 's mensen  
geest niet met rust laten. Tot vóór 100 jaren was haar beantwoording meer een zaak van 
de betrekkelijke individualiteit. Idealisten dweepten met algemene bewoning van het 
heelal; droge verstandsmensen bespotten deze mening, als totaal onbewezen, en in het 
beste geval doelloos; en enghartigen beweerden zelfs, dat zij in lijnrechte tegenspraak 
was met de leer van de Bijbel!


De nieuwe vorderingen der astronomie, in 't bijzonder de spectraal-analyse en de 
daardoor bewezen gelijkheid der stof, naast de wet van de gelijkwaardigheid der 
krachten, hebben ons geleerd, dat wij in een gelijksoortig, uit dezelfde stoffen 
samengesteld en met dezelfde krachten bezield heelal leven. Daarmee was tevens op het 
gebied der ons bezighoudende vraag een grote stap voorwaarts gedaan.


Menig Christen stelt zich de wereldbollen voor als reusachtige, maar dode stofmassa's; 
en de vraag of zij al dan niet bewoond zijn, is voor hem van gelijke betekenis als de vraag, 
of het God, om zo te zeggen toevallig behaagd heeft, daarop enige levende wezens te 
werpen, of te laten ontstaan, wier voorkomen en gestalte in geen noodzakelijk verband 
met de door hen bewoonde wereldbol staat. En ook van de aarde denkt hij, dat er alleen 
daarom planten op voorkomen, omdat God op de derde scheppingsdag bevolen heeft, 
dat zij er op moeten groeien; en alleen daarom is zij door mensen bewoond, omdat het 
God ten zesde dage goed dacht, de mens te scheppen, die hij evengoed op de maan of 
op Jupiter had kunnen zetten. Nu is, weliswaar, Gods wil de allereerste oorzaak van al het 
bestaande, en was het zijn levendmakend woord, dat gedurende de scheppingsdagen 
achtereenvolgens de organische wezens in het leven riep; doch deze God is niet een deus 
ex machina die volgens plotselinge invallen sprongsgewijs schept wat hem op een 
gegeven ogenblik invalt of behaagt. Maar evenals reeds hier op aarde de grote man en 
kunstenaar streng volgens de regels der kunst, en toch met geniale vrijheid, als spelend 
zijn meesterstukken schept, zo en oneindig hoger en dieper nog heeft God zijn schepping 
met absoluut vrije scheppende wil, en toch met volkomen logica, met een op het 
goddelijk denken gegronde, mathematische noodzakelijkheid, naar oorspronkelijke, 
goddelijke beginselen opgebouwd.


Zo getuigt heel onze natuurkennis duidelijk, dat het organische leven op onze aarde niet 
als een willekeurig, van deze wereldbol onafhankelijk verschijnsel opgevat moet worden. 
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Veeleer is ’t het inderdaad door God zo gewilde, door scheppingswoorden bestuurde en 
steeds hoger opgevoerde resultaat van alle op aarde werkende fysische, chemische en 
andere, van de beginne door de Schepper in de stof gelegde krachten; dit leven is om zo 
te zeggen de essence en het levensextract dezer wereld. De hoogste bloei en het hoogste 
toppunt er van is de mens; en in zoverre is hij ook reeds logisch en natuurlijk de heer 
dezer schepping, dat hij haar krachten en grondbeginselen in zich bevat.


Zo heeft God, omgekeerd, reeds bij het scheppen van de aarde in deze wereld de 
grondtrekken van de hoogste op haar voorkomende persoonlijkheid, van de mens, 
gelegd. De mens staat in verhouding tot de aarde als de vrucht tot de boom. Evenals de 
vrucht al de bestanddelen van de boom in zich bevat, wat reeds daaraan te zien is, dat er 
weer een boom uit haar kan voortkomen, evenzo is de mens een aarde in het klein, en 
tegelijkertijd het resultaat en extract van al haar krachten.


Zien wij nu op andere planeten allerlei bewijzen van het heersen en regeren van dergelijke 
krachten, bieden bijvoorbeeld Venus en Mars meer dan duizend punten van 
overeenkomst met de aarde, dan ontstaat er meer dan duizendvoudige waarschijnlijkheid, 
dat deze krachten als resultaat ook minstens de allereerste beginselen van organisch 
leven, in ieder geval kristallen - maar waarom ook niet bijvoorbeeld bacillen of 
diatomeeën, mossen of zeealgen - hebben voortgebracht? God zegt immers in de 
beginne: de aarde brenge voort! Waarom zouden deze aardbollen dan óók niet 
voortbrengen? En wanneer zij eenmaal lagere organismen kunnen voortbrengen, waarom 
dan ook niet langzamerhand hogere organismen, en ten slotte, krachtens de goddelijke 
medewerking, een hoogste Marstype, dat wij ook de Marsmens kunnen noemen, 
ofschoon hij er vermoedelijk niet als een mens uitziet?


Daarmee is gezegd, dat de vraag: "Is die of die wereldbol bewoond?" een, zij het ook 
voor de kleine en slechts in het korte heden levende mens, natuurlijke, maar toch 
eenzijdige vraag is. Niet daarom is het te doen, of een wereldbol op dit ogenblik bewoond 
is, maar of hij zodanig is aangelegd, dat hij in de loop der tijden, óf vóór duizenden jaren, 
óf thans, óf eerst ná duizenden jaren, organismen voortbrengen of huisvesten kan. Is hij 
bewoonbaar, dan is het zijn bestemming, bewoond te worden, en dan zal hij die 
bestemming vervullen, of heeft hij haar reeds vervuld. Doch intussen weer volgens punten 
van vergelijking en overeenkomst te oordelen, is hij niet "be-woond", maar voorlopig 
slechts "be-leefd!"


Zo had een nauwkeurige astronomische waarneming door de bewoners van een andere 
planeet indertijd onze aarde als volstrekt onbewoond en ook als totaal onbewoonbaar 
doen beschouwen, toen zij "woest en ledig" door de ruimte zweefde, en er zich lange, 
goddelijke dag- en nachtperioden, onder vreselijke vulkanische omwentelingen, een 
gloeiende granietlaag vormde. En is zij nu "bewoond" geworden toen er verscheidene 
miljoenen jaren later voor het eerst elementaire plantenvormen, laagstaande algen, in de 
toenmalige ondiepe wereldzee ontstonden? Of werd zij eerst "bewoond", toen de 
onafzienbare wouden van de steenkolentijd het vlakke, moerassige land bedekten? Of 
dagtekent haar bewoond zijn eerst van het verschijnen der reusachtige sauriërs, of der 
vóór de zondvloed levende mastodonten? Of uiteindelijk, willen wij haar slechts van de 
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schepping des mensen af als bewoonden wereldbol beschouwd hebben? Zoals men ziet, 
laten al deze vragen verschillende antwoorden toe.


Wat de voorwaarden van bestaan op de planeten betreft, waren vroeger de angstvallig 
nauwgezette natuuronderzoekers gewoon om voor te rekenen, dat het op Mercurius 
onuitstaanbaar heet, op Saturnus en Neptunus afschuwelijk koud, en dat alleen de aarde 
tot genoegelijke bewoning ingericht is. Wij zijn tegenwoordig, tengevolge van ruimere 
kennis, ruimhartiger geworden. Zo weten wij wél, gelijk Mädler opmerkt, hoeveel maal 
meer licht en warmte Mercurius van de zon ontvangt, dan wij; maar wij weten niet, of zij 
ook even zoveel sterker verwarmd wordt, omdat wij haar specifieke warmte, haar 
ontvankelijkheid voor warmte, niet kennen, krachtens welke eigenschap bijvoorbeeld 1 
kilo water 33 maal meer warmte nodig heeft om 1 graad warmer te worden, dan 1 kilo 
kwikzi lver. "Ware", zegt Tyndal l ("Das Licht" , Vieweg & Co. 1876) , "het 
absorbatievermogen der komeet van 1680, die de oppervlakte der zon bijna raakte, 
gering genoeg, dan kon zij de temperatuur der sterrenruimte (273 graden koude) in de 
nabijheid der zon brengen" (!), dus volgens Newton in een ruimte, die 200 graden maal 
heter is dan gesmolten ijzer. Oók een symbool en een geestelijke wet! Midden in de gloed 
der goddelijke liefde kan de zon daar ijskoud blijven; en zelfs de Satan in de hemel wordt 
er niet door verwarmd. (Job 1) Zo schijnt, gelijk boven is opgemerkt, op Mars, ondanks 
haar grotere afstand van de zon, ongeveer hetzelfde klimaat te heersen als op de aarde.


Maar het organische leven verdraagt zeer belangrijke temperatuurverschillen: zo 
bijvoorbeeld reeds de mens in Groenland en in de Sahara, in klimaten die meer dan 100 
graden van elkaar verschillen, een onderscheid zoals er misschien tussen Mercurius en 
Neptunus geen groter bestaat. Zo woelen en krioelen er tegelijkertijd in het poolijs bij - 60 
graden koude (grootste waargenomen koude -68 graden Celsius te Werchojansk in 
Siberië) en in de hete Karlsbader bronnen lustigjes miljoenen kleine organismen, 
diatomeeën en bacillen.


Evenzo in het plantenrijk. Het steenbreekkruid, de poolwinde, en zelfs de fijn bloeiende 
gewassen op Spitsbergen of in Siberië, houden een verscheidene maanden durende 
Poolnacht, bij een koude van 30-50 graden Celsius, totaal door en door bevroren uit! En 
van vele planten, mossen, kruiden en zwammen zegt Dr. Prantt in zijn "Botanik", dat zij 
eigenlijk niet door koude gedood kúnnen worden. Professor Pictet heeft aangetoond, dat 
vissen en salamanders, urenlang bij -20° Celsius tot ijsklompen verstijfd, zodat men ze 
met een hamer kon stukslaan, weer opleefden, en dat wijngaardslakken in hun 
schelpenhuisjes een koude van -100° doorstaan; ja, één leefde nog na 20 uren bij -130°!


Hoogst verbazing wekkend is het, dat daarentegen reeds bij een koude van -130° tot 
-150° alle scheikundige werking, zoals bijvoorbeeld tussen zuren en metalen, ophoudt. De 
moleculen, de atomen zelf dezer lichamen zijn bevroren, kracht- en levenloos, chemisch 
dood! Daarentegen sloot professor Pictet microben en bacillen lange tijd in een hard 
kristalblok van bevroren lucht bij -218° op! … En ziedaar! deze kleinste wezens waren 
even later weer fris en opgeruimd als te voren. Het organische leven overleeft dus zelfs de 
chemische dood der stof! Welk een ongedachte meerderheid van levenskracht en 
overwinning des geestes boven de stof! Hoe moeten wij ons zulk een incognito verblijven 
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van het zieltje in een absoluut verstijfde massa denken, waarvan verondersteld mag 
worden, dat zij duizenden jaren onveranderd in deze toestand zou kunnen bestaan! Met 
zulke feiten is de tegenwerping, dat Uranus of Neptunus te ver van de zon verwijderd, en 
dus te koud zijn, om bewoond te kunnen wezen, afdoende weerlegd.


En wat nu de warmte betreft, verhaalt Charles du Prel, dat Doyére raderdiertjes tot 133° 
Celsius verhitte, en ze vier weken lang boven zwavelzuur droogde, zij keerden echter door 
bevochtiging weer tot het leven terug! En evenzo bewijzen de onderzoekingen van 
Challenger, dat absolute duisternis en een druk van 2.500 atmosferen, dus een 100 maal 
sterkere dan in de ketel van een locomotief, volstrekt niet, zoals vroeger beweerd werd, 
een rijke ontwikkeling van ten dele prachtig gekleurde organismen buitensluit.


Zo toont ons het hedendaagse natuuronderzoek dat het leven machtiger, veerkrachtiger, 
rijker aan weerstandsvermogen, en ook veel verbreider en universeler is, dan wij vroeger 
ook zelfs konden vermoeden. Zo moeten wij, als met de wijsheid en de macht des 
Scheppers overeenkomend, aannemen, dat deze levende God, die hier op aarde met 
volle handen, in de lucht en in het water, zelfs daar waar het schijnbaar volkomen 
doelloos is, een onberekenbaar rijk en talrijk leven verspreidt, en het reeds op wonderbare 
wijze in overeenstemming brengt met de omstandigheden, dit ook op andere werelden 
doet, en dat de bewoners dier werelden juist door toestanden en invloeden, die ons 
onaangenaam zouden zijn, een groot en verheven genot smaken. Ja, evenals men op 
aarde de held daar zoekt, waar de strijd het hevigst woedt, en evenals daarentegen, naar 
men weet, alle eenvormige en zij het ook nóg zo gunstige, maar toch slechts binnen enge 
grenzen wisselende toestanden de intellectuele krachten veel meer doen inslapen, dan 
opwekken, zo zal ook wel in het heelal de geest zich dáár het onbelemmerdst in krachtige 
en menigvuldige scheppingen openbaren, waar de natuurkrachten het geweldigst 
optreden, en zij tegelijkertijd tussen hun uitersten aan de geest de grootst mogelijke 
speelruimte laten.


Het is niet aan te nemen, dat God kolossale werelden geschapen en met de voor het 
organische leven geschikte natuurkrachten begiftigd zou hebben, om ze vervolgens ten 
eeuwige dage onbewoond, doelloos en dood door de ruimte te laten dwalen. Het is een 
met alle overeenkomstige punten in tegenspraak zijnde veronderstelling, dat er op 
werelden als Mars in de grote blauwe zeeën ook geen enkel infusiediertje zou 
ronddartelen; dat op haar door de regen besproeide vastelanden zelfs geen enkel 
grashalmpje zou groeien. Veeleer gebiedt het gezond verstand ons te geloven dat ook 
deze wereldindividuen, ieder in zijn soort, een hun gehele ontwikkeling kronend organisch 
leven met zich omdragen; zoals zich dan ook juist aan zulke sterrenkundigen, die zich met 
rechtstreekse waarnemingen bezighouden, vaak de onloochenbare zekerheid opdringt, 
dat er op deze bollen een rijk leven moet heersen.


Hebben wij nu de logische noodzakelijkheid der bewoonbaarheid van bewoonbaar 
ingerichte wereldbollen erkend, dan komt weer de vraag bij ons op: hoe zou het met zulk 
een leven gesteld zijn, en op welke eventuele inlichtingen daaromtrent mogen wij nog 
hopen? Het zou natuurlijk vergeefse moeite zijn, te willen uitmaken of op Mars de hogere 
organismen twee of zes voeten hebben, en of de daar aanwezige planten meest het type 
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van de zwammen, of van de grassen, of van de palmen naderen, want reeds hier op aarde 
zijn al deze hoofdvormen, en vele anderen, bij gelijke voorwaarden van bestaan 
voorhanden. Wij kunnen dus niet rechtstreeks tot de bepaling der aldaar aanwezige 
vormen komen. Maar wél kunnen wij - door er ons zekerheid van te verschaffen, hoe het 
daar niet kan zijn, en door het bekende woord: "elke definitie is een negatie" om te keren; 
tot een zekere definitie der daar mogelijke organische toestanden geraken. Zo is het 
bijvoorbeeld duidelijk, dat - evenals reeds hier op aarde - hoe kleiner het aantal 
meewerkende factoren is, des te eenvormiger ook het daaruit ontstaande leven zal 
worden. Had de aarde geen jaargetijden, maar genoot zij een eeuwige lente, dan zou zij 
ook een ganse wereld van verschijnselen moeten missen, zoals de herfstkleuren en 
najaarstinten van het bos, het in massa afvallen van de bladeren en het kaal staan der 
bomen, de sneeuw en het ijs, kortom al hetgeen tot de karakteristiek der vier jaargetijden 
behoort. Had zij de zee niet, dan miste zij evenzo een groot deel van haar bewoners, als 
wij deze gehele openbaring van het organische leven in het zoute water, dat voor andere 
organismen een vergif is. Anderzijds doet een hoge berg ons zeer schoon zien, hoe er 
zich, door verandering der drie factoren hoogte, warmte en luchtdruk, op de naar 
verhouding kleinste ruimte de veelsoortigste verschijnselen opeen hopen.


Nemen wij aan, wat sommige sterrenkundigen uit haar gewicht en uit andere 
omstandigheden afleiden, dat Jupiter slechts uit een grond- en oeverloze oceaan van 
warm water bestaat, waarboven zich dichte wolken legeren, dan zou dat een schoon 
voorbeeld zijn van een wereld, welker leven door de invloed van grote, maar weinige 
factoren beheerst wordt. Al het andere daargelaten, mist zij niet alleen jaargetijden en al 
hun wisselingen, en evenzo al de bijna ontelbare landverschijnselen, maar ook alle 
anderen, die - zoals zeebodem, eb en vloed, kust- en delta-vormingen, branding, 
enzovoorts - hun oorsprong in de tegenstelling tussen het vloeibare en het vaste hebben. 
Derhalve zou deze planeet zeer goed organismen kunnen bevatten, en wel, evenals onze 
zeeën, uiterst talrijke; maar de landtypen zijn uitgesloten, en ook al die andere, die zelfs in 
het vloeibare een vast standpunt veronderstellen, zoals bijvoorbeeld die van de ster-
koraal of plantsteen en van de oester; en zo zouden wij voor de grondvormen van Jupiter 
de typen van de vis en de vogel overhouden, dus meer of minder ronde, eironde of 
cilindervormige, aan de uiteinden meer of minder spits toelopende lichamen, die door het 
heen en weer bewegen van daartoe bestemde vlakken (vinnen, staart, vleugels, 
zwemvoeten) hun standpunt veranderen. Derhalve een wereld, die, hoe ontzaglijk de drie 
factoren grootte, afplatting en snelle omdraaiing ook zijn, toch in ’t algemeen en 
tegenover onze aarde een tamelijk eenvormig levensbeeld te zien geeft. Dat daarentegen 
de daar aanwezige organismen een veel grotere spierkracht moeten bezitten, blijkt uit het 
feit, dat daar vijfmaal sneller en zwaarder stormen woeden dan hier.


Zo is dus het organische leven op een planeet het logische en noodzakelijke gevolg van 
haar planeettoestand. Doch het geestesleven is aan de materiële toestanden gebonden, 
en er van afhankelijk. Evenmin als een aan zichzelf overgelaten blinde de sterrenkunde zal 
gaan beoefenen, of een volk van doofstommen de taalkunde, of een woestijnvolk de 
scheepvaart, evenmin kan op de een of andere wereldbol de geïndividualiseerde geest 
zich ontwikkelen in een richting, waaromtrent de aldaar bestaande stoffelijke toestanden 
hem geen aanknopingspunten en geen mogelijkheden bieden. Zo kunnen wij met 
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zekerheid aannemen, dat indien Saturnus - zoals het tamelijk wel schijnt - slechts een 
luchtvormige en in ieder geval ten dele vloeibare, maar nergens vaste wereld is, een 
organisch leven daarop wel nog altijd mogelijk is, maar dat de aldaar huizende wezens 
noch landbouw, noch bouwkunde beoefenen, en in 't algemeen ook geen vaste 
woonplaatsen kennen, maar ook evenmin sterrenkunde of meetkunde, aangezien er voor 
het doen van waarnemingen en opmetingen vaste punten nodig zijn.


Het tegendeel is bij Mars het geval: dáár moeten enigermate ontwikkelde organismen 
duizenden begrippen ons gemeen hebben; en daaruit is met de hoogste 
waarschijnlijkheid af te leiden, dat zij de architectuur, de geo- of marsografie, de 
natuurkunde, en bij hun meestal heldere hemel ook zekerlijk met goed gevolg de 
astronomie beoefenen. Ware de maan met lucht, water en bewoners bedeeld, dan zouden 
- verondersteld dat deze bewoners niet vliegen konden - de tot wel 100 kilometer in 
middellijn metende, maar door 3 tot 7.000 meter hoge en uiterst steile rotswanden 
ommuurde ring- en walvlakten de vorming van streng afgesloten stammen tengevolge 
hebben, in taal, zeden en levenswijze verschillend, die alleen door bemiddeling van 
dolvermetele (héél dappere) bergbeklimmers, en dan slechts nog hoogst zelden, enige 
tijding van elkaar konden bekomen. Is het planetarische leven van Venus werkelijk het 
hierboven in 't kort geschilderde, dan volgt daaruit een overvloed van de verhevenste en 
ontzaglijkste indrukken en voorstellingen, die de Venusbewoner, bij gelijken aanleg, ver 
boven de mens verheffen moeten, enzovoorts.


Bij weinige factoren van het planetenleven treden dus weinige, bij vele talrijke typen van 
het organische leven op; daarentegen bepaalt de grootte der factoren de omvang, 
waarbinnen elk type in 't bijzonder zich kan uitbreiden, d.w.z. in talrijke soorten en 
ondersoorten van zijn grondvorm evolueren.


Of wij ooit rechtstreekse en tastbare bewijzen van dit leven in de wereldruimte bekomen 
zullen? Misschien zal de spectraal-analyse, nadat zij ons, wat de sterkste geest vóór 
honderd jaren niet denkbaar geacht zou hebben, in de lichtstraal de scheikundige natuur 
zijner bron geopenbaard heeft, en of deze vast, vloeibaar of gasvormig is, ja of zij zich 
van ons verwijdert, of naar ons toe komt, ons ook eenmaal zeggen, of die lichtbron een 
organische of anorganische is: of bijvoorbeeld de rode kleur der Mars-vastelanden door 
de grond, of, zoals waarschijnlijker is, door een rode plantenlaag veroorzaakt wordt. En 
zelfs stoffelijke bewijzen zijn niet uitgesloten! Zo trachtte Dr. Hahn te Reutlingen jarenlang 
met honderden verschillende zorgvuldig bewerkte microscopische scherfjes van 
meteoorstenen het bewijs te leveren, dat er zich in deze wereldbolletjes, die - zoals de 
Engelse sterrenkundige Proktor veronderstelt - aan vulkanische uitbarstingen op 
verschillende planeten hun oorsprong danken, talrijke, schoon microscopisch kleine 
versteningen van organische oorsprong bevinden, die met de vormingen van vroegere 
geologische perioden op de aarde overeenkomst hebben. Ook werden er in de 
meteorieten door Orgueil in Frankrijk koolstofhoudende zelfstandigheden gevonden, die 
van organische oorsprong schijnen. Hoe schoon zou het zijn, wanneer ons eenmaal door 
meteoren de zekere tijding kon worden gebracht, dat er ook op andere wereldbollen 
organisch leven bestaat!
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Enigszins anders ziet de vraag er uit, of de zonnen bewoond zijn. Laat ons van het reeds 
boven besproken, door door Elia's hemelvaart en door woorden der Heilige Schrift als 
Openbaringen 14 : 18 en anderen voor ons absoluut geloofwaardig gemaakte feit afzien, 
dat er hemelse wezens bestaan, die in het vuur wonen en zonnen beheersen, en laat ons 
de zaak uit een louter natuurwetenschappelijk en verstandelijk oogpunt beschouwen! Wie 
onder bewoond-zijn het bestaan van organische, beweeglijke of onbeweeglijke vormen, 
zoals onze planten, dieren en mensen, verstaat, moet bij zichzelf zeggen, dat dergelijke 
wezens in zulk een verterend levensvuur niet ontstaan, of ook maar één seconde 
voortbestaan konden. Wie zich echter onder het bewoond-zijn der hemellichamen een 
voor iedere afzonderlijke toestand doelmatige verbinding van ziel en stof voorstelt, die 
kan in ieder geval aannemen - en sterrenkundigen als Flammarion vinden deze 
voorstelling niet ongerijmd - dat de zonnen, deze heerlijke middelpunten van alle leven, 
ook met leven bedekt zijn, d.w.z. door machtige wezens bewoond worden, die op andere 
wijze dan wij met de stof verbonden, een andere lichamelijkheid dan de onze bezitten. Er 
bestaat geen enkele voor het gezond verstand houdbare reden, waarom bij temperaturen 
zelfs van miljoenen graden de geest zich niet met een bepaalde hoeveelheid stof zou 
kunnen verbinden; veeleer is de gevolgtrekking logisch, dat naarmate de stof natuurlijk 
levender is, zij ook des te beter geschikt is voor de huisvesting, voor de lichamelijkheid 
van hogere wezens.


Om de grootsheid en verhevenheid van het zonnebestaan tegenover dat der aarde te 
kenmerken, zij het hier vergund, een al is het dan ook zuiver hypothetische parallel tussen 
dergelijke zonnewezens en de bewoners der aarde te trekken. Het gewicht van een 
lichaam is, zoals men weet, gelijk aan zijn massa, vermenigvuldigd met zijn snelheid. 
Nemen wij de vaak in de zonneverschijnselen waargenomen snelheid der 
waterstofmoleculen als de normale der zonnewezens aan, dan zou zulk een wezen, 
wanneer het in verhouding tot zijn woonplaats over evenveel stof gebiedt als wij, meer 
dan duizend met volle stoom rijdende locomotieven met zijn rechterarm kunnen 
tegenhouden, en zou er op de zon voor verscheidene miljoenen van zulke wezens plaats 
zijn. Wanneer zij niet onsterfelijk zijn, maar op hun wereldbol evenveel zonnejaren 
doorbrengen, als de mens hier aardejaren, dus gemiddeld 33, dan geeft dat voor hen 
altijd nog, bij een zonnejaarlengte van - zoals de sterrenkundigen aannemen - 30 miljoen 
aardejaren, een levensduur van 990 aardejaren.


Maar het begrip omtrent de lengte van de tijd is geheel afhankelijk van de snelheid van 
het denken, of anders gezegd, van de snelheid waarmee de zenuwen een indruk kunnen 
overbrengen. Bịj de bovenvermelde, op de zon aan de stof waargenomen snelheid, 
zouden de zonnewezens reeds vele malen sneller denken dan wij, of in dezelfde spanne 
tijds veel langer leven. Het is echter waarschijnlijk, dat zij de daar ontstaande, en niet, als 
hier, eerst van buitenaf inwerkende stoffelijke verschijnselen van het licht, de warmte, de 
elektriciteit enzovoorts, niet louter, gelijk wij, als een resultaat, maar - ze in afzonderlijke 
symptomen ontledend - als een reeks van eenheden beschouwen. Dan onderscheiden zij 
in de rode lichtstraal over de 400 biljoen, in de paarse straal over de 700 biljoen trillingen 
in de seconde, en kunnen zij ze tellen. Daartoe moeten zij minstens 40 à 70 biljoen maal 
sneller denken dan wij, of met andere woorden: evenveel in één seconde, als wij in 
anderhalf miljoen jaren doorleven!
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* * *

Ten slotte nog een enkele opmerking. - Reeds in het jaar 1899 schreef Lockyer in zijn 
"Spektralstudien" kort samengevat het volgende: "Het schijnt, dat, hoe heter een ster is, 
des te eenvoudiger haar spectrum is, en dat de metaalelementen in volgorde van hun 
atoomgewicht verschijnen. Zo hebben wij: ten eerste zeer heldere, witgloeiende sterren, 
zoals Sirius, Vega enzovoorts, waar zich waterstof in kolossale hoeveelheid en een weinig 
magnesium en calcium bevinden; ten tweede geelachtige sterren: Phoebus (onze zon), 
Procyon, Capella, met bijna alle metalen van licht atoomgewicht; ten derde nog minder 
hete sterren, in wier spectrum geen metaallijnen meer zijn, waarop dus alle metaalachtige 
elementen zijn samengesmolten, en die alleen de spectra der metalloïden en hun 
verbindingen te zien geven. Hoe ouder een ster is, des te meer verdwijnt de vrije 
waterstof; op aarde hebben wij haar in 't geheel niet meer." Dienovereenkomstig zouden 
in de allereerste plaats de metalloïden: zwavel, fosfor, broom, enzovoorts, samengestelde 
lichamen zijn, die reeds op onze zon zijn ontbonden; maar ook de metalen zouden door 
een hogere warmtegraad ontleed zijn, en zou er op de heetste sterren in de hoogste 
levensgloed, nog slechts één oerstof bestaan: de waterstof. Dat er op Sirius nog lichte, 
éénatomige elementen, zoals magnesium, voorkomen, zou slechts bewijzen dat zelfs op 
Sirius niet de vereiste hitte heerst om ook deze te reduceren. En dat er zich op sterren, 
die, zoals als Mizar, ongeveer 1.700 maal, of zelfs zoals Arcturus, 550.000 maal groter of 
zwaarder zouden zijn dan onze zon, ook een naar dezelfde verhouding grotere hitte 
ontwikkelt, is volkomen waarschijnlijk.


Deze feiten ontsluiten ons geheimzinnige, min of meer schrikwekkende horizonten. Dat 
zouden dus werelden zijn, waar de stof zich tot bijna onstoffelijke atomen van dezelfde 
aard opeenhoopt! Deze onbegrijpelijk hete, gloeiende zonnen zouden derhalve de 
goddelijke alchimistische werkplaatsen zijn, waar bij temperaturen, die alle op aarde 
bekende verre overtreffen, bij ontzaglijke druk en kolossale spanning van de elektriciteit, 
van het licht, van de aantrekkingskracht, kortom van alle etherkrachten, uit de enkele en 
eenvoudigste oerstof alle andere aardse stoffen gesmeed worden, en volgens ons 
volkomen onbekende wetten aan elk daarvan in 't bijzonder haar speciale krachten en 
eigenschappen worden toebedeeld. Daar worden goud en lood zo zwaar, en zuurstof zo 
gulzig; aan het natrium worden daar zijn gele lijnen in het spectrum toegewezen, aan het 
zilver zijn smeedbaarheid, en aan het ijzer zijn honger naar zuurstof. En ook hun invloeden 
op de organismen, op de mens, ja op zijn ziel, worden hun toebedeeld, zo bijvoorbeeld 
aan het fosfor en het zout, het jodium en het broom, hun verlevendigende, prikkelende, 
opwekkende, genezende, vergiftigende krachten.


Een eenheid-oerstof! "De gedachte alleen hieraan", zegt A, Moldenhauer terecht, is 
overweldigend. Zou de natuur zich werkelijk slechts van een enkele stof bediend hebben, 
om de onmetelijke rijkdom van vormen voort te brengen, die ons denkvermogen doet 
duizelen? En toch! waarom niet? Zodra twee atomen der oerstof zich met elkaar 
verbonden, ontstond er de molecule van een stof, die niet meer oerstof was: van een stof 
met volkomen nieuwe chemische en fysische eigenschappen, en zo verder door 
verbinding van een andere atoom-oerstof met deze molecule." Zo brengt zowel de 
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eenheid der stof, als die der krachten of der kracht, ons tot het grote Eén terug: tot het 
Beginsel en Wezen, dat wij God noemen.


En zou dit nu wel geschieden, vragen wij weer, zonder dat in deze eeuwig gloeiende 
laboratoria der schepping toezicht gehouden wordt op het werken, woelen en wroeten 
dezer wetten? Bezwaarlijk te geloven! Machtige vernuften, sterke geesten, geduchte 
aartsengelen zullen daar wellicht hameren en smeden, smelten en in vormen en kroezen 
gieten, en volgens maat en tijd en ruimte en getal zulke wonderbare dingen scheppen! 
Zulke wezens, die aan de bron van het worden zitten, - die er ooggetuigen van zijn, hoe 
uit het ene het vele wordt, - moeten een eigenaardige taal hebben, met weinig 
wortelvormen, want zij hebben geen behoefte aan de honderdduizend verschijnselen 
onzer organische natuur. Zij hebben misschien enkele grote, als kolossale bomen 
breedgetakte zelfstandige naamwoorden, en enkele veelomvattende, ons onbekende 
naamwoorden van het worden, het vormen, van de verbinding en van het vergaan.


Ook hier heeft de theosoof op bewonderenswaardige wijze vooruit gezien. Reeds vóór 
driehonderd jaren schreef Böhme, de diepe ziener: "Deze uiterlijke, elementaire wereld 
met het gesternte is een beeld van de innerlijke krachten der geestelijke wereld." "De 
hemel is uit Gods kracht, en de sterren zijn uit zijn wijsheid gemaakt. Evenals er veel 
sterren aan de hemel staan, die toch ontelbaar, voor het verstand onbegrijpelijk, en ook 
gedeeltelijk onzichtbaar zijn, evenveel en velerlei is de kracht en wijsheid van God de 
Vader; want elke ster aan de hemel heeft weer een andere kracht en hoedanigheid dan de 
overige, evenals er ook zo velerlei onderscheid in en onder de schepselen op aarde 
bestaat." "Uit de krachten Gods is geworden de hemel; uit de hemel zijn geworden de 
sterren; uit de sterren zijn geworden de elementen; uit de elementen zijn geworden de 
aarde en de schepselen. Nu maakt de verheffende, bruisende, triomferende blijdschap in 
God de hemel triomferend en beweeglijk; en de hemel maakt de sterren en de elementen 
beweeglijk; en de sterren en de elementen maken de schepselen beweeglijk. Want op de 
sterren is de geboorte der elementen."


Hier ontsluiten zich voor onze aarzelende blikken geestelijke afgronden! Op aarde 
aanschouwen wij het met verbazing in de sterkste microscoop, hoe de zo menigvuldige 
organische vormen zich al meer en meer vereenvoudigen; hoe alle zins- en 
bewegingsorganen verdwijnen, en het levende wezen ten slotte een enkele ronde cel, een 
hol kogeltje wordt, waarbij de eerst zo rijke uitwendige versiering zich ten slotte tot langs- 
en dwarsstrepen bepaalt, om weldra geheel op te houden. Daar lost de wereld zich in 
eenvoudige geometrische vormen op: de cirkel, de driehoek, de rechte lijn, het punt. En 
ook de stem en het geluid sterven hier weg; onhoorbaar zweven en drijven en varen ze 
rond, deze eenvoudigste vormen des levens. Niet zonder een huivering staat de denker 
aan de grenzen der stoffelijke vormen, waarachter nog slechts de ons totaal onbekende, 
terugstotend schrikwekkende wereld der nooit geziene moleculen staat, zoals zij in 
onbekende vormen met razende woede en onverklaarbare kracht om elkaar heen dansen, 
elkaar met alle nacht afstoten, of onweerstaanbaar aantrekken, elkaar verzwelgen, zonder 
zich ooit te veranderen, en toch in een altoosdurend spel verbindingen voortbrengend, die 
niets met hen gemeen hebben; geheel nieuwe, hun zelfs antipathieke wezens, die slechts 
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op een stoot, een vonk, een aanraking wachten, om met een hels gebrul hun boeien te 
doen springen, en vrij en ledig andere verbindingen aan te gaan.


Maar even ondoorgrondelijk als de afgrond van het allerkleinste op aarde, is de afgrond 
van het allergrootste aan de hemel. Of in een speldeknop of in een waterdruppel 
miljoenen atomen per seconde om elkander heen wentelen, of dat aan de hemel 
miljoenen zonnen zich in biljoenen jaren tot hęelallen van vaste sterren opeenhopen, dat 
is voor God hetzelfde en voor ons even onbegrijpelijk. Evenzo ondoorgrondelijk is het, 
waarom een atoom ijzer die en die krachten bezit, en waarom Sirius aan de hemel hoe 
langer hoe witter glinstert, terwijl andere zonnen langzaam verbleken. Want wat is 
daarmee verklaard, wanneer wij zeggen, dat dit geschiedt tengevolge van het 
ineenstorten van werelden of het samentrekken van stofdelen? Hoe zullen wij ons 
voorstellen, dat onverwoestbare en ondeelbare atomen door hun wederzijdse toenadering 
licht en warmte voortbrengen? En waarom naderen zij elkaar? Hoe hoger wij opklimmen,  
hoe dieper wij afdalen in de wereld des stofs, des te majestueus eenvoudiger wordt zij; 
totdat ook zij ten slotte slechts één wordt, en nog slechts de onderscheidene 
verschijnselen der kracht aanwezig zijn.


Zo zweven wij, als bevroren stof, als gekristalliseerde en verstijfde geest, als een 
wonderbare, door een iets, dat wij ziel noemen, bijeengehouden verbinding van 
onbegrijpelijke, onbekende moleculen, tussen het niets der vormloze en stofloze atomen 
en de centra, alwaar uit een ondenkbare oerstof alle stoffen ontstaan. Hier slechts 
krachten, en daar ook slechts krachten of kracht. Wie kan zonder zekere angst der ziel 
aan werelden denken, waar alle vormen en stoffelijke verschillen van het zijn en het 
worden ophouden, en alleen krachten heersen; waar de wezens, in plaats van de 
veelzijdigheid en de rijkdom huns levens van buitenaf te bekomen, genoodzaakt zijn om 
ze zelf uit hun eigen binnenste voort te brengen? Ons in de stof gehulde, uit de 
verbindingen der stof van haar denkstof, haar brood puttend verstand voelt zich bij deze 
voorstellingen ontbloot van alles wat hier tot het leven dient; en het duizelt de eindige 
geest, die hier slechts in het velerlei leeft, aan wie slechts het verschil en het contrast 
genot verschaffen, die, in vorm en stof besloten, door vormen omgeven, gewoon is 
slechts in vormen en verschijnselen zijn genoegen en zijn verdriet te vinden; in deze 
vormen zijn denkstof te zoeken en in deze vormen te bestaan. Hoe wordt het hem te 
moede, wanneer hij zich middelpunten des bestaans voorstelt, waar geen stoffen en 
vormen meer zijn, maar slechts één kracht? Hoe onmachtig en hulpeloos ziet hij zich 
daar! En hoe moeten wij ons daarbij de tegenstellingen van gedachten, van woord en 
daad, ja van het goede en het kwade denken? Hoe de individualiteit? Wat is daar het 
leven, en wat de dood? En toch is dit zeker een veel hoger en goddelijker leven, een 
analogon in het zichtbare heelal van de tronen en de machten in de onzichtbare wereld, 
waarvan Paulus spreekt.


Zo is de kosmos een symboliek Gods. Elk dezer miljoenen werelden is een andere, 
verschillende openbaring van een nieuwe kracht der Godheid, van een nieuwe gedachte, 
van een nieuwe naam van Jehova; en in de volste en diepste zin des woords een nieuwe 
schepping van deze oneindige Schepper. Zo verheft en verbijstert tegelijkertijd de 
beschouwing van de kosmos de kleinen en eindige mens. Hij voelt zich zelf een atoom, 
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ook zwevend in een oneindige ruimte vol goddelijke kracht, door het goddelijk willen in 
wervelende omdraaiingen gehouden. Geeft hij zich echter met gelatenheid aan deze 
almachtige Wil over, dan laat hij de afgronden des doods en der vernietiging onder zich, 
en stijgt hij op tot steeds lichtere hoogten. "Wij kúnnen niet zinken, want onze Helper is 
God!"
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III. De wet van het heelal 

Hebben wij de grote symboliek der goddelijke schepping, van de mens en zijn doen, en 
ook van de hemellichamen beschouwd, en het Al als een boek des Eeuwigen erkend, dan 
vragen wij terecht: volgens welken maatstaf en moduul, volgens welke voorbedachte 
eenheid, heeft de grote Wereldbouwmeester gebouwd? Want - en ook dát is symbolisch 
voor het terugkeren van al het geschapene in het grote Een - ieder bouw- en kunstwerk, 
ieder organisme, ook het geestelijke, heeft en draagt in zich zijn maatstaf en zijn grootte-
eenheid en als het die niet had, dan zou het geen geheel zijn, maar een toevallige 
opeenhoping van afzonderlijke, onsamenhangende gedachten. Zo is menige Gothische 
kathedraal volgens het mystieke getal 5 als moduul opgebouwd, en zijn al de onderdelen 
door 5 deelbaar. Zo heeft Carus op geniale wijze aangetoond, hoe in het menselijk 
lichaam de ruggegraat bij de pasgeborene de eenheid en de organische oermaat is; deze 
eenheid is tegelijkertijd ook ongeveer de lengte van de voet, de spanwijdte der hand, de 
hoogte van het hoofd, de grootste middellijn er van, enzovoorts. 


Doch waar een moduul te vinden voor het zo veelzijdige, reusachtig grote heelal? Welke 
maatstaf zal de norm aangeven voor grootte, banen en omloopstijden der hemellichamen, 
vorm en kleur der bloemen, het verdampen van 't water en het verbranden van 't vuur, de 
verbinding der atomen tot moleculen, al de muziek der klanken en al de kleuren van de 
lichtstraal, het waaien van de storm, de weg en de kracht van de bliksem, de lichamelijke 
verschijning van de mens, zijn logica en zijn kennis, ja zijn gehele denken; en dan uit het 
Al een eenheidsgeheel, een groot Één maken? Antwoord: God heeft, nog eer hij dit Al 
schiep, deze norm van het Al ontworpen: het getal is de moduul en tevens de grondwet 
der schepping.


God is geest; tijdloos, ruimteloos, stoffeloos, niet één, niet veel, zonder aanvang; talloos, 
want hij is onbegrensd, onmeetbaar, ontelbaar, oneindig, derhalve onzichtbaar, 
onbegrijpelijk, absoluut onwaarneembaar voor het eindige schepsel. Het getal 
daarentegen is het merkteken en de oergrond van al het geschapene, al het begrijpelijke 
en vatbare. Maar opdat nu deze oneindige God door zijn slechts in het eindige, dus in het 
getal levende schepselen begrepen en bemind zou kunnen worden, heeft hij zich als 
Zoon, als de logos en het getal, geopenbaard. "In de beginne schiep God." "In de 
beginne was het Woord." Christus is dus de stralende glans van het in het woord, in het 
getal opgesloten denken Gods, als getal de absolute waarheid, als woord bovendien nog 
het absoluut goede. En uit beiden vloeit het absoluut schone voort. Alles kan slechts in 
het getal bestaan. Het getal is de brug tussen eindigheid en oneindigheid; het heeft een 
begin en is oneindig. Het getal is het koppelteken tussen symboliek en eeuwige natuur, 
tussen de zichtbare en onzichtbare schepping; want het getal is het enige op aarde, dat, 
zij het dan ook verdonkerd, toch door de zonde niet vervalst is, het is waar gebleven. Hier 
en daarin ontmoeten elkaar het zinnebeeld en het wezen, het verschijnsel en zijn oorzaak; 
want hier hebben wij een wet, die tegelijkertijd voor het tijdelijke en voor het eeuwige 
geldt, die uit de eeuwigheid afkomstig is en zich onveranderd op aarde openbaart, ja die 
elke wet en alle wetten in zich bevat.
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Het getal predikt ons het bestaan van God daardoor, dat het zich opbouwt op het grote 
Eén, waarin alle getallen zich oplossen, dat hun eenheid en hun wet is, waarzonder zij niet 
bestaan. Steeds concentreert het hogere zich in het getal. Uit een onmetelijk getal 
atomen bouwt zich een even onmetelijk, maar toch geringer getal moleculen op, en uit 
deze weer een kleiner van kristallen. Nog kleiner is het getal der planten: in het plantenrijk 
bestaan er ongeveer 300.000 zwamsoorten, en daarentegen slechts weinige duizenden 
hogere soorten. Evenzo vinden wij in het met de plant parallel lopende dierenrijk biljoenen 
bacillen en infusioren, reeds minder vissen en vogels, nóg minder viervoeters, en het 
zeldzaamst zijn de leeuwen en de adelaars. En zo loopt de gehele mensheid, uit een 
natuurlijk oogpunt beschouwd, op ongeveer 200 miljoen beschaafden uit, waarvan 
misschien 20 miljoen enigermate ontwikkelden, 10.000 waarlijk met geest bedeelden, en 
somtijds één man als Mozes, Mahomed, Karel de Grote, Luther, Napoleon, Bismarck, als 
leider van gehele volken en aanvoerder der mensheid. "De natuur," zegt Schopenhauer, 
"is aristocratisch; zij is het zozeer, dat er op 300 miljoen van haar producten nog niet één 
waarlijk grote geest komt!" Zo ook hiernamaals; want de Bijbel spreekt van een ontelbare 
menigte verlosten, van vele duizendmaal duizenden engelen, van 144.000 verzegelden, 
van 24 ouderlingen, van 4 cherubim, en van één eniggeboren Zoon Gods; een groot 
symbool van de waarheid, dat het uit God voortgekomen oneindige getal, door alle 
vormen des levens heen, in het eeuwige Één terugkeert.


Dat dit getal een begin, maar geen einde heeft, is een duidelijke wederlegging van de 
bekende tegenwerping tegen de onsterfelijkheid der ziel; namelijk als zou zij, omdat zij 
een begin heeft, ook een einde moeten hebben. Omdat het getal een begin heeft, heeft 
de ziel en heeft de schepping een begin; omdat het getal geen einde heeft, hebben 
schepping en ziel geen einde; en omdat het negatieve getal of de breuken, volgens welke 
progressie zij ook verkleind worden, nooit gelijk nul worden, duurt het helse sterven 
eeuwig.


"God", zegt de oude Joodse wijsheid van God als Schepper, "heet El Schaddai, de 
Genoegzame, die daar spreekt: Het is genoeg; die aan alles maat en grens stelt, het 
beginsel der beperking, der strengheid en der wet." Toen God, om op menselijke wijze 
van hem te spreken, besloot zich in de schepping te openbaren, ontwierp hij het getal; hij 
ontwierp het Eén, en onmiddellijk lag ook in deze schijnbaar zo eenvoudige en voor ieder 
kind verstaanbare gedachte heel de oneindige reeks der getallen en van al hun 
combinaties, arithmetiek en algebra, ook geometrie en stereometrie, de leer van alle 
vormen, de gehele wiskunde, als voorstelling van al de mogelijkheden van het zijn. 
Wanneer deze God spreekt: "Hoort, Israël! Ik ben een enig God!" dan stelt hij het grote 
Eén en daarmee de gehele wiskunde vast; en evenzo, dat ook in en voor hem 1 = 1 en 1 + 
1 = 2 is; dus: dat er voor hen en voor ons slechts één waar, één goed, en één schoon 
bestaat. Het getal, en met name reeds het één, is tegenover de oneindige God het 
begrensde, het eindige, dus de ik-heid, de persoonlijkheid; met andere woorden en 
tegenover God: het schepsel. Het wezen van alle creaturen is in de allereerste plaats, dat 
zij tegenover het hen omringende vele één zijn; maar voorts ook, aan het oneindige getal 
van het Al tegenovergesteld, een bepaald, vaststaand, in allerlei combinaties wisselend 
getal.
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Van deze gevallen, niet meer in de grote goddelijke Eenheid levende wereld zegt diezelfde 
oude Joodse wijsheid zeer diepzinnig: In al het getelde is de duivel in het ongetelde is 
zegen." Want tellen wil zeggen: iets voor zich willen afzonderen van het grote Al, dat aan 
God toebehoort, in wien wij vrij en zonder eigenheid leven en ons bewegen moeten, als 
het kind in het vaderhuis. Zo het David tot zonde, toen hij zijn krijgslieden telde. Tot het 
leven in God behoort ook het niet tellen van de levensjaren en de goederen, van het geld 
en de kinderen, een zienswijze die wij bij de meest verschillende volken, nu en dan 
bijgelovig toegepast, terugvinden. Maar even juist zegt verder de Joodse traditie: "Al het 
heilige daarentegen moet geteld worden (zie het gehele boek Leviticus); want "heilig" wil 
zeggen: voor God afgezonderd."


* * *

Laat ons nu eens een weinig de grote symboliek der eerste negen grondleggende getallen 
bezien, en dan allereerst die van de grote 1. Zij is het ei der schepping, de kiem aller 
dingen. Niet toevallig is het, dat op de drempel van alle bestaan, in het eerste vers van 
het eerste hoofdstuk van het eerste boek des Bijbels, de grote goddelijke Ik-heid daar in 
majestueuze eenzaamheid staat!  "In den beginne schiep God de hemel en de aarde." 
Deze Ik-heid, deze Eén, dát is het uitgangspunt; de aanvang en de oorzaak van het Al. 
Deze Ik-heid en Eénheid schept ik-heden en eenheden, eeuwig als hij, onveranderlijk, 
schoon, van diamant; zo in het rijk des geestes de onsterfelijke ziel; zo in het rijk des 
stofs het atoom ondeelbaar, onvergankelijk, met nooit toe- of afnemende kracht; en in de 
oneindige ruimte spiegelt de geest zich in grote ik-heden: de zonnen, de aardbollen, de 
manen. 


Deze Ik-heid Gods is, evenals deze goddelijke ik-heid in ons, het wiskundige punt, 
waaruit alle vormen zich ontwikkelen. Zonder haar geen filosofie of theologie, geen 
gezond denken, of veeleer geen denken in 't algemeen; want zonder haar is het heelal 
een cirkel zonder middelpunt. Is die ziel niet een ondeelbare één, dan heeft zij geen 
eenheid in zich, waarvan zij zou kunnen uitgaan, dan kan zij niet tellen, en dus ook 
denken noch spreken, want beiden geschieden in en krachtens het getal en zijn wetten. 
Tot deze Eén, God, waaruit het leven in alle richtingen straalt, brengt de Bijbel het zijn en 
het bestaan van al het zijnde terug. Tot onze gelijkbeeldigheid (Genesis 1) met deze God, 
tot onze eeuwige, ons door deze God geschonken enige ik-heid, brengt de Heilige Schrift 
de formule van ons bestaan terug. Dat ik ben, en dat ik niet ben als een ander, en dat ik 
eeuwig ben die ik ben, dát is de goddelijke grondwet van mijn zijn. De kennis dezer 
individualiteit is diep ingrijpend voor de mens, immers Seneca zegt reeds: "Hebt gij een 
mens gevonden, die een één is, dan hebt gij iets groots gevonden"; en zo ook Goethe: 
Het hoogste geluk van de kinderen dezer aarde is slechts de persoonlijkheid." Deze 
mysterieuze ik-heid, dat is de held van de roman, van het drama, van het epos, van de 
wereldgeschiedenis, van de grote divina commedia. Het is de gestadige kristallisering 
rondom een wiskundig punt, de zichtbare openbaring van de hoogste wet en van de 
onbegrijpelijke vrijheid. Twee zulke grote ik-heden: God en Satan, streden al de wetten 
van het goede en het kwade uit. Zij zijn het goede en het kwade.


Zulk een ik-heid, "une et indivisible", aan welker formule de eeuwigheid geen jota 
verandert, wordt ons geleerd door het Woord Gods. Wat daarginds in de vlammen kermt 
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en naar een druppel water smacht, dat is de rijke man met heel zijn individualiteit, zijn 
herinnering, zijn karakter; wat de engelen dragen in Abrahams schoot, dat is dezelfde 
Lazarus; wat, door razende wanhoop voortgezweept, "naar zijn plaats" vaart, dat is de 
gehele Judas. Zij allen hebben slechts voorlopig hun bovenkleed afgeworpen.


En dus is dát de verlossing, dat wij, - die hier ons leven lang zuchten moesten: Ach Heer! 
ik ben niet die ik ben; ik kan het niet zijn, ik mag het niet zijn, ik ben een wandelende 
leugen, mijn wezen en mijn doen zijn zelfmisleiding en bedrog! - nu Christus aan het kruis 
de verpletterende schuld betaald heeft, juichend mogen uitroepen: "Ik ben die ik ben!" 
een beeld in Gods beeld: rein, klaar, helder, zonder valsheid, doorzichtig, zonder schaduw 
of duisternis, door en door en geheel en al wáár!


Dat deze ik-heid, die een in de dood vallend -1 was, krachtens de door God gewerkte 
bekering tot een reeds in de kiem het eeuwige leven bevattend + wordt, dát is het goud 
van de Christen en zijn diamanten bezitting. Of God hem nu zus of zo leidt, of hij deze of 
die zielservaringen al dan niet nog moet opdoen, of hij zijn Christendom zo of anders in 
daden omzet, is bijzaak; een goddelijk, voortaan onaantastbaar, onverliesbaar ik in God te 
zijn; dit bewustzijn alleen maakt de blijdschap der eeuwigheid uit.


Evenals de sabbat er om de mens is, en niet de mens om de sabbat, zo is de wet er ook 
niet oorspronkelijk en in de hemel opdat de ik-heid zich voor haar buige; maar de 
hemelse ik-heid, als de wettelijke Eén, straalt de wet uit. Dat is de val, dat wij, gevallen 
elohim, ons naar de wet der aantrekking, des waters en des vuurs, der hardheid en der 
ondoordringbaarheid van de stof, moeten richten, om onze arme persoonlijkheid tegen de 
steeds dreigende ondergang te beveiligen. In de hemel zijn wij de beheersers der ware 
stof, en niet meer de dienstknechten van een louter stofschijn, die ons hier misleidt en in 
harde banden gekluisterd houdt.


Zo is het Christendom de leer van de hoogste individualiteit, van de rotsvaste 
persoonlijkheid, van de eeuwige ik-heid in de mens, als de afstraling Gods, als groot, 
hoogst, onherroepelijk geschenk van de Schepper aan zijn "naar Zijn beeld" geschapen 
schepsel. En omdat deze ik-heid het hoogste goed des mensen en de grond- en 
hoeksteen van zijn bestaan is, streeft Satan naar niets zozeer, dan hem het bewustzijn 
van dit goed, en het vaste geloof daaraan, te ontroven. Doordat hij hem onophoudelijk 
influistert: "Er is geen God!" loochent hij - dat weet hij wel! - niet alleen de grote 
goddelijke Ik-heid, maar ook de menselijke. Al spoedig daalt deze 999/1.000 in waarde; want 
dan kan zij evengoed, in plaats van een eeuwige wezenheid, slechts een complex, een 
agglomeratie van krachten zijn, ja een bloot resultaat en voortbrengsel van vreemde, ook 
onbekende oorzaken, louter een voorbijgaande verschijning, een kleine golf op de 
oceaan. Twee geestverwante tijdstromingen zijn er tegenwoordig, waarvan de een door 
het loochenen van het eeuwig menselijke, de andere door het loochenen van de eeuwig 
goddelijke Persoonlijkheid en Ik-heid, in lijnrechte tegenspraak met het Christendom 
staan. Dat is in het rijk van de stoffelijke verschijnselen het Darwinisme; in het rijk des 
geestes het oude, in Europa weer opduikende Boeddhisme. Over Darwin en zijn 
natuurhistorische verdiensten hebben wij hier niet te oordelen, maar wel over zijn zo snel 
verspreid geworden leer.
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Dat deze verleidelijke theorie in tegenspraak met de geologie en de paleontologie is, 
erkennen hoe langer hoe meer ook niet-christelijke natuuronderzoekers als Vogt, Virchow, 
Dr. R. Müller, en anderen. Trouwens, een onbevooroordeelde blik is reeds voldoende, om 
de dwaling van het Darwinisme in te zien. Hoe en waarom heeft zich uit dezelfde oercel 
het schier eindeloze aantal der vaak in dezelfde bodem, onder hetzelfde klimaat en bij 
dezelfde hoeveelheid warmte en regen ontsproten plantensoorten ontwikkeld? Hoe 
komen - bij over het geheel gelijke levensvoorwaarden - de insecten, de vogels en de 
viervoetige dieren, deze scherp gescheiden families, tot ontstaan? Bovendien: indien God 
eenmaal een oercel geschapen en met evolutiekrachten begiftigd heeft, waarom heeft zij 
zich dan niet met onbeduidende variaties regelmatig ontwikkeld, en wel zó, dat er eertijds 
duizenden jaren achtereen in de zee slechts sponsen, op het land slechts regenwormen, 
vervolgens slechts amfibieën, uiteindelijk viervoetige dieren, daarna lange tijd achtereen 
slechts miljoenen apen, en thans slechts mensen zijn? Waarom altijd nog overal die 
overvloed van oude, oorspronkelijke, en toch nog niet geëvalueerde vormen? Want zelfs 
bacillen en microbensoorten gaan niet in elkander over, maar blijven, zoals hoe langer hoe 
meer erkend wordt, streng afgezonderd voortbestaan.


Maar nog sterker is het tegenbewijs, ons door het leven in de diepte der zee aan de hand 
gedaan. Dáár zijn de levensvoorwaarden absoluut eenvoudig, overal dezelfde, en sedert 
duizenden jaren aan geen verandering onderhevig; zo bijvoorbeeld volslagen duisternis, 
een eeuwig gelijke koude van -20, een eeuwig gelijke kolossale waterdruk, en als 
levensmedium steeds één en hetzelfde zoute water. Daar moest derhalve slechts één 
diervorm bestaan, en wel zonder bijsoorten; want waardoor zouden die voortgebracht 
kunnen worden? Maar in plaats daarvan zien wij een letterlijk verbijsterende rijkdom en 
overvloed van de meest verschillende en zonderlingste soorten en vormen! Wat blijft er 
dáár dus nog over van de beweerde, soorten en nevensoorten scheppende, 
veranderende en vernietigende macht der omgeving?


Op intellectueel gebied wordt het tegenwoordig bij criminalisten en romanschrijvers zo 
geliefkoosde, de zonde, de verdorvenheid en de misdaad vergoelijkende en vrijsprekende 
stokpaardje van de "erfelijke belastheid" afdoende weerlegd door de dikwijls kolossale 
lichamelijke en verstandelijke ongelijkheid tussen broeders en zusters, zoals van den 
beginne der wereld af tussen Kaïn en Abel, tussen Ezau en Jakob, enzovoorts. En daarom 
zegt het volksspreekwoord dan ook: Eén moeder voedt zeven en zevenderlei kinderen op. 
Evenzo pleit daartegen het bekende feit, dat een groot man meestal van niet-groten 
afstamt, en dat hij zo goed als nooit zijn kinderen met zijn genie erfelijk belast, en wel hoe 
groter hij is, des te minder; denk aan Luther, Goethe, en anderen. Ook uitwendige 
oorzaken, hersenschudding, alcoholisme en morfinisme (morfine-verslaving) veranderen 
de individualiteit of het karakter niet, maar verzwakken de goede krachten en laten aan 
het kwaad meer invloed en speelruimte, evenals uitwendige invloeden wél tot gevolg 
kunnen hebben, dat een perenboom steenachtige onvolwassen vruchten draagt, maar 
nooit dat hij een perzikboom wordt. De misdadiger, gelijk Lombroso en zijn school doen, 
als een onverantwoordelijk, ontoerekenbaar product voor te stellen, is - dat erkennen de 
beste psychiaters - een grote en rampzalige dwaling. "Er bestaat", zegt Prof. Dr. P. 
Flechsig ("Die Grenzen geistiger Gesundheit und Krankheit") "geen rastype van de 
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geboren misdadiger (del inguento nato ) ." "Zel fs de gewoonte-misdadigers 
vertegenwoordigen nog voor geen vierde een type, evenmin geestelijk als lichamelijk." 
"Het zoeken naar een bepaald lichamelijk type van de gewoonte-misdadiger is à priori 
een totaal hopeloze en mislukte poging." 


Zulk een miskenning van de grondwet der schepping, een zo rechtstreekse verloochening 
van het niet zonder doel tot tienmaal toe aan de ingang der schepping herhaalde 
goddelijke woord: een ieder naar zijn aard", en zulk een wegredeneren van de Schepper 
uit zijn schepping, zoals het Darwinisme ze ons aan de hand doet, konden slechts 
verderfelijk werken, en hebben dat dan ook gedaan. Niet alleen," zegt Prof. Dr. Landerer, 
"is het in nu 20 jaren niet gelukt, uit de evolutieleer ook zelfs de minste of geringste 
resultaten voor moraal en leven te persen; maar het is geen toeval, dat van het ogenblik 
af, waarop het Darwinisme gepopulariseerd werd, ook de moderne vlucht der sociaal-
democratie een aanvang nam," en tegelijkertijd, voegen wij er bij, de materialistische 
denkwijze en de daarmee overeenkomende karakterloosheid zich onder de massa's 
verspreidde. Hoe zou het ook anders kunnen? De twee grondstellingen van het 
Darwinisme zijn immers deze, dat alle wezens, en ook wij, mensen, met inbegrip van de 
aanleg onzer zielen, slechts producten zijn van tijd en plaats, fysische en chemische 
invloeden, warmte en koude, vochtigheid en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, 
teeltkeuze en erfelijke belasting; en ten tweede, dat het leven een strijd om het bestaan is, 
waarbij macht boven recht gaat, en de sterkste de baas blijft. De eerste leerstelling 
verloochent het eigenste wezen en de eeuwigheid der ziel; de tweede ontkent de 
beginselen van het goede, het ware en het schone. Wat blijft er nog over - al willen vele 
Darwinisten er ook niets van horen - dan een karakterloos materialisme?


Deze leer op het terrein der natuurwetenschap komt overeen met het Boeddhisme op 
geestelijk gebied, evenals het weer opbloeien van deze Aziatische godsdienst in Europa, 
en vooral in het vaderland van Darwin, met het Darwinisme samenhangt, in Duitsland 
echter ook met de leringen van de pessimistische Schopenhauer. Ook de kern van deze 
godsdienst is ik-loosheid: de loochening van de grote Eén, God, en van de kleine, maar 
óók eeuwige Eén, de mens.


Laat ons het Nieuw-Boeddhisme eens bezien, gelijk het in Duitsland geleerd wordt, 
bijvoorbeeld in de bekenden Boeddhistische Catechismus van Subhádra Bickshu, die 
overigens een Duitser is, naar men zegt.


Terwijl God tot Mozes spreekt: "IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL, dat is mijn naam 
eeuwiglijk", (Exodus 3 : 15) zegt de Boeddhist: Boeddha is geen eigennaam; het is de 
aanduiding van een toestand of een gemoedsstemming', (Subh. B., blz. 12). In strijd met 
de Bijbelse leer van de persoonlijke ziel als hoogste goed des mensen, beschouwt de 
Boeddhist de ik-heid, het feit dat ik ben en zijn wil, als bron van alle kwaad. "Het geloof 
aan een onsterfelijke ziel", zegt hij, "dus aan een individuele, van anderen verschillende, 
en daarbij toch eeuwige wezenheid, spruit voort uit het zelfzuchtig verlangen naar 
persoonlijke onsterfelijkheid. Dit bijgeloof behoort tot de tien boeien, die de verlossing 
beletten." (S. B., blz. 69). En dan gaat hij voort: "De hoogste graad der extase is die, 
waarin de grenzen van tijd en ruimte verdwijnen, en de anders zonder uitzondering 
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werkende wet van oorzaak en gevolg, en mét haar de individualiteit, volkomen wordt 
opgeheven." (S. B., blz. 25-26). Van het als hoogste zaligheid te zoeken Nirwana zegt hij 
(blz. 51): "Voor altijd uitgewaaid is het flikkerende dwaallicht der ik-heid, der 
individualiteit, der ziel." Kortom, Subhádra Bickshu roemt: "Het Boeddhisme leert de 
hoogste goedheid en wijsheid zonder een persoonlijk God; een voortduren van het zijn 
zonder een onsterfelijke ziel; een eeuwige zaligheid zonder een plaatselijke hemel; een 
verlossing waarbij ieder zijn eigen verlosser is." (Blz. 76)


De zogenaamd uit de ik-loosheid voortvloeiende onzelfzuchtigheid van het Boeddhisme 
wordt door deze hoogmoedige leer op zonderlinge wijze toegelicht: "De Sangha, de 
broederschap der uitgelezen volgelingen van Boeddha, sluit uit: de slaven en lijfeigenen, 
de moordenaars, dieven en zware misdadigers, zelfs wanneer zij hun straf ondergaan 
hebben, kinderen beneden de twaalf jaren, soldaten, en beambten van welken aard ook", 
(S. B., blz. 81). Dus: géén hoop juist voor degenen die er de meeste behoefte aan 
hebben? Ook hier: welk een contrast met Jezus' leer en met zijn gedragingen juist ten 
opzichte van deze bedroefden en verachten, de zondaars, de kinderkens, de krijgslieden 
en de tollenaars? De zich uit de loochening der ik-heid ontwikkelende beginselloosheid 
wordt op blz. 73 en 74 toegelicht door het gedrag van Boeddhistische monniken, die 
dáárom geroemd worden, omdat zij de Christelijke zendelingen kosteloos een stuk van 
het kloosterland voor de bouw van een Christelijke kerk aanboden, - die dus meewerken 
tot de verspreiding van een godsdienst, van welken zij toch wisten dat hij de leer van 
Boeddha vernietigen en in plaats daarvan voor de mensheid verderfelijke dwalingen 
invoeren wil! - Ongelukkigerwijs hebben wij ook hier in Europa zogenaamde Christenen, 
die zulk karakterloosheid als verdraagzaamheid zouden prijzen!


Intussen verwijten andere Duitse Boeddhisten aan Subhádra Bickshu, de leer van 
Boeddha niet juist begrepen te hebben, en geven zij bijvoorbeeld voor, onder het Nirwana 
iets anders te verstaan. Nu, over een goed zonder God, een kwaad zonder zonder duivel, 
over een hoogste leven zonder persoonlijkheid of lichamelijkheid, valt niet te twisten, of 
ook eeuwig te twisten; maar zoveel staat vast: het Boeddhisme loochent heel de 
Christelijke geloofsbelijdenis. Het loochent de schepping der wereld door God de Vader, 
de verlossing der wereld door God de Zoon, de heiligmaking door de Heiligen Geest, de 
bekering, de vergeving der zonden en de gebedsverhoring, uiteindelijk de opstanding der 
doden, het laatste oordeel, de eeuwige helse straf, en de in het woord "zij zullen God 
zien" samengevatte lichamelijke en volstrekt persoonlijke eeuwige zaligheid. En dat alles 
doordat het in plaats van God de mens als hoogste stelt, d.w.z. volgens de Bijbel de 
grootste zonde begaat, waartoe een schepsel in staat is. En dan wil men ons de Christus 
nog wel als een adept van die geheimleer en een volgeling van Boeddha, ja als Boeddha 
zelf, afschilderen!


Deze dwalingen bewijzen de waarde der ik-heid als de grote Eén. Wat zien wij heden ten 
dage overal? Op elk gebied des levens, bij al het roemen op humaniteit en 
broederlijkheid, een miskennen en minachten van de heilige individualiteit, een verwaaien 
en uitwissen van de goddelijke gestalte in de mens, van zijn eeuwig profiel. Evenals het 
socialisme, het nihilisme en het anarchisme de grote goddelijke ik-heid verloren hebben, 
zijn zij er steeds op bedacht om de menselijke ik-heid te verzwakken, af te ronden en af 
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te stompen, haar haar rechten in kerk en staat, in de geestelijke en de wereldlijke 
hiërarchie, in het koning- en het priesterschap, in het huwelijk en het huisgezin, te 
ontzeggen. Zelfs de door haar misslagen nog niet bescheiden geworden geneeskunde 
trekt van de angst voor de dood bij de mens partij, om hem meer en meer tot een louter 
wetenschappelijk object te verlagen.


De gevolgen van dit alles liggen voor de hand. Steeds grotere onzelfstandigheid en 
karakterloosheid, steeds groter onvermogen om het gezag, de autoriteit, het talent of het 
genie op anderen over te dragen, wat het zekerste bewijs van zwakheid der ziel is, een 
psychopathie in al haar vormen, dat zijn de vruchten van het hedendaagse twijfelen en 
het wanhopen aan zichzelf. Hoe langer langer hoe meer verliezen de mensen zichzelf; hoe 
langer hoe meer vragen zij angstig, twijfelend: "Ben ik wel werkelijk die ik ben?" In 
boeken zoals Dr. Jekyll, Trilby, en anderen, begint het hypnotisme, dat aanmatigende 
ingrijpen, van een andere ik-heid in de onze, zich hoe langer hoe meer baan te breken; en 
al meer en meer wordt de ziekelijke suggestie, of liever een krankzinnige halvering van 
ons ik, met woord en daad voorgestaan. Wie gesuggereerd kan worden, diens ziel is 
reeds ziek; en hoe zal hij dan aan de suggesties des duivels weerstand kunnen bieden? 
Hoe ongezond de hypnose is, zegt ons de bovengenoemde psychiater Prof. Dr. Flechsig 
aldus: "Veel gewoonte-misdadigers, vooral zwendelaars en oplichters, zijn hypnotiseurs; 
en velen der gevaarlijkste bewoners van de krankzinnigen-gestichten eveneens." 
"Waarschijnlijk", gaat hij voort, werkt ook de kunstmatige, tot geneeskundige doeleinden 
bewerkstelligde hypnose op dezelfde wijze; want maar al te dikwijls geven personen na 
veelvuldige herhaling van hypnose blijken van een karakterontaarding, die vroeger niet bij 
hen werd waargenomen." - Wie God verliest, verliest ook zichzelf! - Zo wordt de wereld 
hoe langer hoe meer gevuld met mediums, uit wier woorden slechts de suggestie van het 
dagblad en het komediestuk, van de laatste roman en de laatste voordracht, van de 
nieuwe slagzin en de meest in trek zijnde frase, van de nieuwste wetenschap, de 
nieuwste humaniteit en de nieuwste godsdienst spreekt! En omdat zij blind zijn geworden 
voor de ware mysteries en afgronden van het zijn, vermoeden zij overal "brandende 
kwesties", grote raadselen", en behandelen zij op het toneel "moeilijke problemen der 
nieuwere psychologie", waarover een kind in zijn onschuldige eenvoud lacht en terstond 
het juiste woord spreekt.


Het getal 1 is een onuitputtelijke schepping Gods; daarin schuilt en straalt het Al.


* * *

Gaan we tot het getal 2 over. Toen God de Eén dacht, zich als 1 stelde, stelde hij ook een 
niet-één vast, het niet-God; de schepping. Tegenover de 1 als ik staat de 2 als 
tegenstelling als gij, zoals wij gezien hebben dat in vele talen twee en gij bijna identiek 
zijn: de ik-heid herkent zich in de niet-ik-heid. 


Daardoor bevat dit getal 2 de wet van de naaste. Hij is evenals gij een één, derhalve u 
volkomen gelijk, en gij moet hem achten, niet meer en niet minder dan uzelf, gij moet hem 
liefhebben als uzelf. Ook hier een grondleggende wet, welke door hem, die de grote één 
verloren heeft, ook geloochend wordt. Hoe wankelen tegenwoordig de meningen over het 
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gij" en "het uwe"! Nu eens roept een socioloog als Herbert Spencer, dat het toch wel een 
heilzame en rechtvaardige wet is, dat de zwakken te gronde gaan, en hoe spoediger, hoe 
beter! Dan weer werpt een filantroop zich in het stof voor de berooide landloper, en 
verwijt hij zich dat hij meer schuld heeft aan diens misdaden en diens liederlijkheid dan de 
man zelf. En de Brahmien zou mij zelfs willen wijsmaken, dat ik verplicht ben, mij door het 
ongedierte te laten opeten, opdat het geen honger lijde!


Maar in de tegenstelling van 2 ligt ook het "gij" als een tweede en een niet-ik, waarom 
dan ook het Boeddhistische, van alle wezens verklaarde "tat twam asi" (dat zijt gij) even 
onjuist en ongegrond is, als het logisch ongerijmde: "als ik in uw plaats was!" of zoals het 
volk diepzinnig zegt: "als ik jou was!" gelijk ook een doelmatige organisatie van een staat, 
ja reeds van een huisgezin, ook alleen dán mogelijk is, wanneer ik een ander als een niet-
ik beschouw. Ook hier spreekt Christus het juist uit: "Wie twee rokken heeft, die geve er 
een aan hem, die er geen heeft!" Hier hebben wij het recht der ik-heid, en het bezit en de 
plicht der vrije en rechtvaardige naastenliefde.


Twee is het getal van de tegenstelling. Zonder contrasten geen leven. De enkele Eén 
(afgezien van het grote, alles in zich bevattende goddelijke) kan niet werken. De kracht wil 
de stof, de boom de bodem, de man de vrouw, het subject het object, en de oorzaak de 
werking. De één verlangt naar de twee.


Vanwaar en waarom contrasten? Antwoord: Uit God, en omdat er in hem zijn. Ook in God, 
om menselijkerwijze van hem te spreken, is de grote tegenstelling, zijn de grote polen van 
hoofd en hart, van wet en liefde, van geest en ziel, van licht en warmte, begrip en 
hartstocht, denken en voelen. Daaruit ontstaat in zijn schepping de grote, reeds het 
gehele plantenrijk doorlopende tegenstelling van het geslacht. En het hoofd, de wet, is 
het eerste; en het hart, de liefde, het tweede. Eerst schiep God de wereld; en daarna 
heeft hij de wereld liefgehad.


En zo is zijn Woord vol grote, machtige contrasten, verhaalt het afgrijselijkheden, 
beschrijft het onmogelijkheden, werpt het ongelooflijke paradoxen op, zonder zich ook 
zelf met een syllabe (lettergreep) te verontschuldigen. Daar staan zij als reusachtige 
beeldzuilen in de woestijn, zonder doekje om de lenden, zonder mesje om zich te 
verdedigen; bloot, naakt, zien zij ons gelaten aan, en zeggen zij zwijgend: Nietwaar, kind 
des stofs! gij kunt ons niet rijmen? Laat af! - Deze één en énige God is drie Goden! - De 
Zoon spreekt: Ik en de Vader zijn één", en tegelijkertijd: "De Vader is groter dan ik!" Er 
staat geschreven: "God is geen mens, dat hem iets zou berouwen", en evenzo: "Het 
berouwde de Heer van het kwaad, dat hij gesproken had te doen, en hij deed het niet!" Hij 
is rechtvaardig, en hij verhardt het hart van Farao, en straft hem daarvoor dan. Hij is 
rechtvaardig, en hij bezoekt de zonde der vaderen aan de kinderen in het derde en het 
vierde geslacht. Hij richt naar het recht van Jehova, en hij bemint Jakob en haat Ezau, eer 
de kindertjes geboren waren! Hij is heilig, en kiest zich moordenaars, echtbrekers en 
dieven tot zijn koningen en priesters eeuwig! Hij spreekt: "God is het, die in u werkt 
beiden het willen en het volbrengen" en hij roept de mens verwijtend toe "Gij wilt niet tot 
mij komen!" En treedt dezelfde God in deze wereld op, dan is zijn verschijning slechts een 
grote tegenstelling. Hij, door wie en tot wie alle dingen geschapen zijn, vraagt moe en 
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dorstig om een weinig water. Hij, die 5.000 mensen met vijf broden spijzigt, lijdt zelf 
honger. Hij, het absolute recht, weigert zichzelf recht te doen. En even vol 
tegenstrijdigheden is zijn leer. Wij moeten trachten naar goede werken; maar al onze 
werken zijn nul en van geen waarde. De volmaakte liefde sluit de vrees buiten; maar wij 
moeten onszelfs zaligheid werken met vreze en beving. "Wie gelooft, komt niet in het 
gericht", staat er geschreven; maar ook: "Wij moeten allen geopenbaard worden voor de 
rechterstoel van Christus, opdat een ieder ontvange naar dat hij gedaan heeft in het 
leven, hetzij goed, hetzij kwaad." Zo roept zijn Woord ons toe: Weest sterk, weest vrolijk, 
wijs, onbestraffelijk, volmaakt, als uw Vader in de hemelen; en: Weest arm, ellendig, 
zondig, bezoedeld, een niets! Gij hebt het eeuwige leven, maar gij zijt dood!


Schreeuwende tegenstrijdigheden voor de verstandige wereldmens! Onzin voor de 
bekrompene! En voor de Christen dikwijls een vreselijke aanvechting. Klippen waarop de 
ongelovige schipbreuk lijdt! Rotsen der waarheid, waarop de gelovige zich met grote 
moeite redt uit de golven. En er staat geschreven: "Zalig is de mens, die de verzoeking 
verdraagt!"


Zonder contrasten en tegenstellingen geen leven. Wat zou de wereld zijn zonder hen? 
Hoe zou het zijn, wanneer er geen tegenstelling ware tussen dag en nacht, koude en 
warmte, licht en donker, organisch en anorganisch, arbeid en rust, kracht en stof, ziel en 
lichaam, dood en leven? - En wat ware de mens zonder zijn tegenstellingen? Misschien 
een infusiediertje, dus een geleiachtig zakje, dat van voren water inzuigt en het van 
achteren weer afzet? O neen! want ook zelfs dit lage leven berust op tegenstellingen van 
vorm en inhoud, voor en achter, opnemen en afgeven. Dus slechts een oercel, onbewust 
in de oernevel drijvend? Ook dát niet: cel is vorm en één; dus contrast van het vorm- en 
getalloze! Of een atoom, een zuurstof misschien? Dáár zijn eerst recht krachtige, 
onbuigzame, onveranderlijke tegenstellingen van alle andere atomen, o.a. van het ijzer; 
van de waterstof, enzovoorts. Maar dan een oeratoom van de oerstof? Ook hier 
tegenstelling! Is dit atoom geen één, dan kan daaruit geen veelheid ontstaan. Is het een 
één, dan verschilt het van wat er rondom is, en wat het zelf is.


En zo verzinken wij hoe langer hoe dieper in de contrastloze nacht, waar ten slotte niets 
zich beweegt, of vasthoudt, en luisteren wij in het eeuwige niets, en horen wij geen geluid 
meer. Zonder tegenstellingen geen zijn, geen bestaan. Zonder tegenstellingen, o mens! 
zoudt gij er niet zijn; gij zijt de zichtbare openbaring van tegenstellingen! En toch verlangt 
gij van de God van alle leven, dat er in hem geen tegenstellingen zullen zijn; Hij zou dus 
als een vorm- en eigenschaploos protoplasma - want eigenschap is tegenstelling - in zijn 
eeuwigheid willoos - want wil is de tegenstelling van het niet-gewilde - eeuwig in zijn niets 
moeten zitten?! Maar eenmaal zal HIJ het grote slotakkoord aanslaan; en ziedaar! als 
nevelen lossen alle dissonanten zich wonderbaar op; gerechtigheid is liefde, fataliteit vrije 
wil, het tijdelijke is eeuwig, de sterkste ik-heid is de zaligste zelfverloochening, de 
Schepper en zijn schepping begrijpen elkaar eindelijk, en God is alles in allen!


* * *
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En 3 is het resultaat, de vrucht, het kind van de man, de 1, en van de vrouw, de 2; zij 
verenigt in zich 1 en 2; zij is niet meer tegenstelling, maar afronding, harmonie en 
wederkerige volmaking; zij is het gemiddelde tussen de tegenstelling.


Aangezien God zich in de 3 geopenbaard heeft, geschiedt in haar alle openbaring van alle 
zijn en van alle doen. Onnaspeurlijk is het hier op aarde, waarom God een drieheid en 
drie-eenheid is; ondoorgrondelijk het innigste wezen van God de Vader, God de Zoon, en 
God Heiligen Geest, en onbegrijpelijk voor de mens de verhouding dezer Elohim tot 
elkander, en hun beraadslaging toen zij spraken: Laat ons mensen maken naar ons beeld! 
Maar "hun gelijkenis" dragen wij met ons mee, en is een voor onszelf verborgen drie-
eenheid van lichaam, ziel en geest. Overal treedt boven de 2, als de tegenstelling, het 
derde als gemiddelde op, als het midden, en vormt 3 het akkoord en de drieklank; en 
komt in de mens bij het lichaam en de ziel niet de geest, dan blijft het leven een 
tegenstelling zonder verbinding of harmonie, een dissonant, een voortdurende tweestrijd 
en chaos zonder scheidsrechter, zoals aan de moderne psychologen te zien is. Geen 
ware psychologie zonder deze drieërlei indeling van de mens. En overal in het Al zien wij 
het beeld van de grote, goddelijke 3.


Van driëerlei schepselen heeft Gods Woord ons iets geopenbaard: van mensen, engelen 
en duivelen; en evenzo van hun drieërlei woning: aarde, hemel en hel. Drievoudig is de 
indeling van de tempel Gods in de hemel, door Mozes hier op aarde getrouw nagebeeld: 
het voorhof, het heilige en het allerheiligste; en in het heilige openbaart zich de 
drievoudige Godheid als de voedende in de twaalf broden, als de voorbiddende en 
verzoenende in het altaar des reukoffers, en als de verlichtende in de zevenarmige 
kandelaar; maar in het heiligste als de enige God, die geen mens zien kan en leven. Drie 
zijn de grondvoorwaarden van het bestaan: tijd, ruimte en stof; drie de afmetingen der 
ruimte: lengte, breedte en hoogte; drie de indelingen van de tijd: het verstijfde, 
onveranderlijke verleden, het stromende heden, en de als de lucht ongrijpbare toekomst; 
drie de opeenvolgende vormen der stof: vast, vloeibaar en gasvormig; en 
dienovereenkomstig ook drie de vormen van het menselijk doen: de vaste, strakke daad, 
het vloeiende woord, en het als de lucht vrije en onzichtbare denken, overeen stemmend 
met de drie wezenheden in de mens: het lichaam, dat een zichtbare en tastbare daad is; 
de ziel, die zich in het woord uitspreekt; en de geest, de schepper van het ontastbare 
idee. Alles geschiedt in de drie perioden van het begin, het midden en het einde; drieërlei 
zijn ook de drie vormen van vergelijking: goed, beter, en best; drieërlei de vormen van het 
huisgezin: man, vrouw en kind, en ook de drie rijken der natuur: delfstoffen, planten- en 
dierenrijk; drie de grondtypen der vaste lichamen in het heelal: zonnen, aardbollen en 
manen; drie de grote vastelanden: Azië, Afrika en Europa, die alleen de Bijbelse wereld 
vormen; en drie de uit drie oervaders voortgesproten mensenrassen: de Afrikaner 
betekent de lichamelijkheid, de Europeaan de ziel of het verstand, en de Aziaat de geest. 
Alle godsdiensten zijn uit Azië afkomstig. "Ex oriente lux!" uit het Oosten daagt het licht! 
zeiden de ouden reeds. Drie vormen geeft de aardoppervlakte te zien: de berg, de vlakte 
en de zee of de diepte; en drieërlei zijn de verdelingen van het menselijk lichaam: hoofd, 
romp en ledematen, en evenzo ook bij het dier; en drieërlei grondvormen vertoont de 
plant: de wortel, de stam, en het zich ook tot bloesem, meeldraden of doornen vormende 
blad, enzovoorts. Vandaar dat het in de volkstaal zo veelbetekenend heet: "Alle goede 
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dingen bestaan in drieën". En tussen al deze drieheden een innige overeenstemming, een 
prachtig parallelisme, een onuitputtelijke symboliek!


De 4 is, ook in de Bijbel, het getal dezer wereld. In 40 krijgen wij haar volle nietigheid en 
haar holheid te zien, in zoverre zij thans zondig en van God gescheiden is; dat is de 
verzoeking in de woestijn; bịj het volk Israël, bij Mozes (de Wet), bij Elia (de profeet), en bij 
Christus; maar ook het alleen zijn met God, 2 x 40 dagen op de Sinaï; 40 dagen was 
Christus in het Paradijs, eer hij tot de Vader mocht opstijgen. Bij de 4 wordt de 1, de 
wereld, aan de drie-enige God toegevoegd als volle openbaring; zo bijvoorbeeld bij de 3 
rijken der natuur de mens; bij de 3 elementen volgens de opvatting der ouden (aarde, 
water en lucht) het vuur; bij de 3 vormen: vast, vloeibaar en gasvormig, de organische; bij 
de 3 afmetingen der ruimte: lengte, breedte, hoogte, de diepte als iets inwendigs; bij 
lichaam, ziel en geest het voedsel als iets uitwendigs. Evenals er 4 windstreken zijn, zo 
ook 4 Evangeliën, en zij bestralen 4 zijden der persoonlijkheid van Christus, die in een 
voor ons nog duistere verhouding tot de 4 goddelijke krachten staan, welke door de 4 
cherubim met hun 4 levenskringen of raderen, elk met 4 vleugelen en 4 aangezichten, 
volgens de 4 grondtypen van de mens, de leeuw, de stier en de adelaar, zijn uitgedeeld. - 
"Wanneer zij gingen, zo gingen zij naar hun 4 zijden; zij wendden zich niet" - dus het 
grondtype van de kubus. Kubusvormig was het allerheiligste, de volkomen heerschappij 
der ruimte of de alomtegenwoordigheid Gods aanduidend; en vierhoekig, kubusvormig, is 
het heilige Jeruzalem, het volmaakte en eeuwige type van de woning en de stad. Zo is in 
het Parthenon, en zeker ook in de tempel van Salomo, de grondvorm der façade, het 
gelaat van de tempel, het vierkant, door de driehoek gekroond, de wereld door de 
Godheid beheerst. 4 + 3 = 7; 4 met 3 vermenigvuldigd, dus de wereld door God gezegend 
en vruchtbaar gemaakt = 12, het getal van het volk Israëls, aan wie deze wereld en haar 
zegen beloofd is, en evenzo het getal van het hemelse, de nieuwe aarde en de nieuwe 
wereld beheersende Jruschalajim. "De wet zal van Zion uitgaan."


Hoe hoger wij in de getallen stijgen, des te moeilijker wordt natuurlijk hun symboliek. Elk 
getal wordt meer meer een complex van onuitputtelijke getalwetten. Want het bevat al de 
voorgaanden in zich, met al hun eigenschappen, die wij met heel onze wiskunde reeds bij 
zo eenvoudige als 7 of 9 niet vermogen te doorgronden. 5 schijnt op 3 + 2 te berusten, en 
een halfheid te bevatten, die op de overeenkomstige andere helft wacht, zoals b.v, bij de 
5 vingers van elke hand, en de 5 wijze en 5 dwaze maagden. 6 is niet, althans niet in het 
getal van het dier 666, als een verdubbeling van de goddelijke 3, maar als 4 + 2 te 
beschouwen, dus als een in deze wereld zich aftobbende en toch niet volkomen evolutie; 
zoals de 6 dagen van de arbeid. Eerst door een grote één wordt 6 tot het heilige getal 7 = 
4 + 3, en worden de 6 dagen en jaren en eeuwen en duizenden jaren van de arbeid door 
een Sabbatdag, = jaar, en = duizend jaar, tot een goddelijke week. 8 = 2 x 4, het dubbele 
getal der wereld, speelt in de Bijbel geen belangrijke rol; toch toch wordt de 8ste dag 
voor de besnijdenis der kinderen en voor de reiniging der melaatsen, der onreine mannen, 
der kraamvrouwen en der Nazareners vastgesteld. 9 = 3 × 3 is van oudsher het getal van 
de mysticus, die van de wereld niets meer weten wil, maar alles in een vruchtbare 
verheffing van het goddelijke zoekt.


* * *
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Daarmee zijn de grote oer-eenheden van het getal uitgeput, die tezamen het getal van de 
mens, 10, uitmaken, zoals het zich openbaart in zijn 10 vingers, in deze 10 werktuigen en 
krachten, waarmee hij de wereld bedwingt, naar de rechter- en de linkerzijde gehalveerd; 
een vrij zweven tussen het goede en het kwade uitsprekend.


In de 10 reuzen uit de tijd vóór de zondvloed hebben zich deze oergetallen en hun 
kwaliteiten uitgesproken, toen de mens nog als machtige ik-heid en drager van grote 
beginselen de aarde beheerste, en, nog Paradijs-krachten in zich voelend, deze voor hem 
zo nieuwe wereld aanzag en de wetten van het hem nog zo onbekende aardse leven. 
Daarvan zingt de IJslandse sage, de Völuspâ: "Reuzen acht ik - De oer-geborenen - 
Negen takken weet ik - Aan de sterken stam - In het stof der aarde." Welke drama's 
geven de levenslopen, de in de hemelse ether geschreven biografieën dezer 
veelhonderdjarige dynastieën en autocraten en tirannen te aanschouwen, die geen andere 
wet kenden dan hun eigen wil en "de aarde met wrevel (geweldenarijen) vervulden!" Welk 
een schouwspel voor de Elohim en de engelen, zoals zij met machtige vuist en ontembare 
kracht de stoffelijke en de geestelijke aarde in bezit namen! Allereerst Adam, de grote éne 
en eerste, vóór wie in eeuwigheid geen geest wist wat een mens was; de goddelijke 
adem, het actieve ha! Wij hebben gezien, hoe hij over de aarde voortschrijdt, de rode, de 
bloedkleurige, door vurig stromend levensbloed bezield! Daarna Seth: de tweede; hij is de 
inzetting, de wet. Want wij hebben boven gezien dat in de twee zich de tegenstelling, dus 
de wet, openbaart; hij beschouwt en stelt zich deze wereld dus voor als een inzetting, dat 
bestaan als de vervulling van inzettingen, van wetten, onverbrekelijk, onverbiddelijk, 
eeuwig. Maar hij is ook, gelijk Eva het in prachtige symboliek en als de moeder aller 
levenden uitspreekt: "een ander zaad", een vervanger, en daardoor wordt met dit getal 2  
de wonderbare wet uitgesproken, krachtens welke deze mensheid bestaat door nieuwe 
goddelijke geboorten, door de voortdurende vervanging van door de macht des doods 
weggeraapten. Deze mensheid als zodanig kan Satan, die de macht des doods heeft, niet 
doden, want de God des levens schept steeds vervanging en aanvulling. Maar hoe langer 
hoe meer verheffen de golven van de moeite en de arbeid, van de toorn en het verdriet, 
zich ook zelfs boven deze sterken, met het bewustzijn van de diepe val; en daarom noemt 
Seth zijnen zoon: Enos = een ellendig mens! Welk een tot in onze oren, door de duizend 
jaren heen weerklinkende zucht der mensheid over haar mislukt bestaan! Reeds in Seths 
getal 3 ligt duidelijk de vernietiging, het zich ellendig en niets gevoelen van de mens 
tegenover God. -Maar zij scheppen moed, en spannen alle krachten in; zij moeten de 
aarde bezitten, - zo wil God het! "Bezitter" heet en was Kenan, de 4de, en de kracht van 
dit grondgetal der wereld, van de kubus en de woning, dat ook de 4 vingers der hand 
betekent, waarmee de mens iets aanvat of bezit neemt van iets. Hij voelde zich als 't ware 
vrijheer bij de gratie Gods over nog nooit door mensen geziene landen, met hun rivieren 
en bergen en vruchten en dieren; hij sprak: deze aarde is de mijne! en bezat haar eeuwen 
achtereen. En in deze macht was Mahalaël een wereldbeheerser, die "God loofde!" 


Het getal 5 is ook de met 5 vingers naar de hemel en tot God opgeheven hand die looft 
en belooft. Hoe zal zijn lofgezang en dat van de duizenden, die, uit zijn leden 
voortgekomen, hem dienden, luid en groot en vrij omhoog geklonken hebben! Maar op de 
hoogte volgt de val! Jared = de afstijgende, afkomende, is zich wel bewust van zijn 
afkomst, maar wendt er zich toch van af; hij is als zesde reeds de mens der zonde, wiens 
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getal eens 666 zal zijn. En evenals op deze eenmaal de Zoon des mensen, de Christus, 
volgen zal, volgt op Jared de zevende: Henoch, de gewijde, ook de ingewijde, de 
wetende, door God onderwezene, aan wie de toekomst bekend is; hij leeft en beweegt 
zich in zijn heilig, goddelijk getal, en ziet, ver boven alle aardse nacht en alle alle bezitting 
uit, het grote slot van de geschiedenis der aarde (zie het 14de vers van de Brief van 
Judas); hij leeft als een waar mens in de waren tijd, het ware, grote jaar, 365 dagen, een 
jaar voor een dag, en wordt dan door God als rijpe hemelvrucht geplukt.


Met deze 7 oorspronkelijke of oergetallen, is de grote heerlijkheid afgesloten; en nu gaat 
het naar het gericht. "Doodspijl", noemt de profeet zijn zoon Methusalem, en deze moet 
het bijna 1.000 jaren in zich omdragen en met zijn naam uitspreken, dat ook hem, de 
oudste aller mensen, eenmaal - evengoed als alle anderen - de dood treffen zal, want 
volgens het getal zijner levensjaren stierf hij in de zondvloed. De 9de heet een Arme. Dat 
is het facit (de som, of het bedrag) der menselijke getallen-evolutie! Hij zal misschien de 
eerste mysticus geweest zijn, die, op aarde arm, de aarde moede, in de drie maal 
driemaal heiligen God vergoeding zocht en vond. En Noach, de troost, de rust, is de 
tiende. Een één en een nul! Welk een symbool én van de enig geredde, én van de 
vernietiging! Door onbegrijpelijke, door ons ternauwernood vermoede krachten en 
beginselen heen, is de mensheid geëvolueerd, voortgewenteld; en nu rust zij, de zondige, 
al is het dan ook in de dood des zondvloeds, maar Noach, de dienstknecht Gods, in de 
bevrijding van alle geweldenarijen en boosheden der wereld van vóór de zondvloed, op 
een nieuwe, voorshands nog vreedzame aarde.


En het getal begint weer van voren af, nadat het in Noach tot de eenheid van het tiental is 
teruggekeerd. De ik-heid houdt op, en de veelheid neemt een aanvang. Nooit weer 
beheerst één mens de mensheid. De geschiedenis der individuen houdt op, die der natiën 
begint, en de geschiedenis der mensheid evolueert volgens het grote decimaalsysteem 
verder voort, in overeenstemming met de 10, ook in 5 en 5 (niet volgens de onjuiste 
Roomse leer in 4 en 6) verdeelde geboden en verboden Gods. De ik-heid heeft zich in de 
veelheid gesplitst en verzwakt, en wordt nu een 10-, 100-, 1.000-maal blekere afdruk der 
eerste majestueuze individuen naar Gods beeld, tot straf, tot behoeding, opdat haar 
kwaad niet het goddelijk goede verstikke. Deze verdeling en splitsing van het getal, en de 
daarmee overeenkomende van de geest en de macht, openbaart zich in het woord des 
mensen, in deze maatstaf zijner grootheid. Adam, de mens, de ene, zoals hij alle dieren 
noemde, spreekt woorden voor de gehele mensheid en - zolang zij op de aarde wandelen 
- voor hem geldend: "Ik heb gevreesd, want ik ben naakt"; en hij noemde Eva: de moeder 
aller levenden", en sprak: "Deze is been van mijn been, en vlees van mijn vlees. Daarom 
zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen, en die twee 
zullen tot één vlees zijn." Noachs woorden beslissen over het lot van een werelddeel: 
Vervloekt zij Kanaän! een knecht der knechten zij hij zijnen broederen! Geloofd zij Jehova, 
de God van Sem (Schem: roep, aanroepen), en Kanaän zij zijn knecht! God breide Jafet 
uit, en hij wone in Sems tenten"; wonderbare profetie! terwijl reeds zijn naam Jafet 
verwijding of uitbreiding betekent - "en Kanaän zij zijn knecht!" Abrahams woorden 
hebben slechts betrekking op het volk Israëls en zijn grote zending tegenover de volken. 
Izak stelt Jakob tot erfgenaam der belofte aan; Jakobs zegen betreft de onderscheidene 
stammen; enzovoorts. Sedert die tijd, en ook nu nog, kan de vrome vader wel zijn zoon 
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zegenen, en is hij gezegend; doch waar ter wereld is er thans een man, een Christen, 
wiens woord, wiens zegen of vloek, het lot ook maar van zijn volksstam, bijvoorbeeld van 
Beyeren of Zwaben, gezwegen dan van heel Duitsland, of zelfs van heel Europa, voor 
eeuwen lang zou kunnen binden of losmaken? Een doorslaand bewijs, hoe de geest van 
de eerste man en grote één nu over 1.500 miljoen mensen verdeeld voortzweeft!


* * *

Zo schrijdt in het getal de grote één eindeloos in steeds grotere evoluties verder als: 100, 
1.000, 100.000, 1.000.000, deze door de volkeren als eenheden, als elementen van het 
tellen erkende getal!en. Deze getallen zijn tegelijkertijd een eeuwige geometrie, en de 
grondslag van alle vormen. 1 is het punt; 2 de lijn; 3 de driehoek, het vlak; 4 reeds het 
volume, de pyramide; 5 de dubbele pyramide, 8 de kubus, enzovoorts. Reusachtige 
scheppingen! Elementen van alle vormen, waarzonder ook de geest niet denken kan! En 
ieder nieuw getal is een eenheid, met haar karakter, haar eigenaardigheden en haar 
persoonlijke betekenis; zo bijvoorbeeld 1473 voor engel, ofschoon in onze ogen slechts 
een conglomeraat (samenklontering). Het getal is ondeelbaar. Er bestaan in de ware 
schepping geen breuken. Wat wij een breuk noemen, is een op een hoger getal 
betrekking hebbend getal, dat op zichzelf toch een geheel blijft, zoals 1/1.000 van een kilo 
toch één gram is, en voor God een mens 1/1.495.000.000 der mensheid is, en toch 
tegelijkertijd een eenheid en een één. Een halve boom of een kwart-dier is een slechts in 
de afvallig geworden schepping, maar niet in de eeuwige natuur, mogelijk onding. Een 
breuk bezit geen levensvatbaarheid. De goddelijke eenheden zijn evenmin deelbaar als 
het chemisch atoom, dit postulaat van de wetenschap des stofs, dit oerbeeld der ik-heid. 
In ieder van zulke ik-heden is God alles in allen. Ook het Paaslam mocht niet gedeeld, 
noch een half dier als offerande op het altaar gelegd, noch van het offer iets overgelaten 
worden. In de hemel zijn er geen breuken, geen halfheden, geen halve mensen, evenmin 
als halve engelen.


In de hel zijn ook de verdoemden, evenals de duivel, wel eeuwige ik-heden - want God 
neemt deze zijn onvervreemdbare gave aan het schepsel niet terug - maar omdat zij van 
God niets wilden weten, heeft hij zich van hen teruggetrokken en zijn aangezicht van hen 
afgewend: zijn licht, waarin alleen het schepsel het licht ziet. Omdat zij zich hebben 
losgemaakt van het grote Licht, hebben zij wet noch vorm meer in zich; zij hebben, zegt 
Plato reeds, hun getal verloren." "De heer van deze dienstknecht zal komen en hem in 
tweeën, in twee stukken (grondtekst) houwen", hij zal ziel en geest vaneen splijten. 
"Daarna keert de geest weer tot God, die hem gegeven heeft", en de geesteloze ziel zinkt 
in de diepte, heeft het goddelijke verloren, krachtens en door middel waarvan zij met God 
verkeren kon, en kan hem nimmermeer terugvinden. Haar bestaan is nu een deel zonder 
geheel, een helft zonder wederhelft; een eeuwig vallen door de hoe langer hoe kleiner, 
maar nooit tot niets wordende waarde van een irrationele breuk. De wens zonder de 
verwezenlijking, de begeerte zonder het genot, de woede zonder de macht, het hoofd dat 
zich tevergeefs inspant om te denken, de ik-heid die zelfs zichzelf niet meer liefheeft, de 
ogen zonder het licht, de mond zonder het woord, de voeten die geen steunpunt vinden, 
de handen die eeuwig in het niets rondtasten, de ziel, het grote subject, zonder het 
object, het schepsel zonder de grote schepping en zonder de Schepper, dát is de 
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buitenste duisternis; een eeuwig zinken door bodemloze afgronden, een eeuwig sterven, 
zonder hoop op de dood! En een voorgevoel daarvan, als een flikkerend weerlicht, schuilt 
en huist er in de driesten goddeloze, "de hoogverdoemde ziel", zoals Böhme zegt, voor 
wie al het geschapene niet meer aanvulling, maar nog slechts pijn en terging is.


Met het besef, dat 1 het getal der eenheid is, 2 dat der tegenstelling, 3 dat van God, en 4 
dat der wereld, dringen wij ternauwernood iets verder in het wezen van het getal door; 
want wij weten niet, waarom en in hoeverre die getallen deze betekenis hebben. Veeleer 
is ’t met het getal als met het boek der wet gesteld, met de Sepher Thorah, waarvan de 
Kabbalah zegt: "Juist doordat het volstrekt geheimzinnig en hiëroglyfisch is, schijnt het 
wegens zijn grote geslotenheid de onkundige minder mystiek toe dan de profeten, waarin 
de mystiek reeds meer is opgesloten." Omdat de geheime betekenis van het getal het 
diepste is, waarop de schepping zich grondt, onttrekt deze diepte zich, evenals aan onze 
rechtstreekse kennis, ook aan ons gevoel, terwijl de reeds meer opgeslotene, daarop 
berustende symboliek van de vorm en de kleur beiden prikkelt. Zo verkrijgt ieder mens  
van een hoge, steilen berg de geheimzinnige indruk van hoogte, - van de zee de indruk 
der oneindige vlakte, - van de afgrond de angstwekkende indruk van het vallen; en 
evenzoo stemt de zwarte kleur ons somber, en wekt de rode kleur ons op. Van het getal 3 
of 4 daarentegen verkrijgt niemand onmiddellijk een goddelijke of een wereldlijke indruk.  
Waarom ons dan met het getal ingelaten? Omdat de Bijbel leert, dat er een hemels getal 
bestaat, dat tot het onze in verhouding staat als de hoogste algebra tot de eenvoudige 
rekenkunde, en dat de wet der hemelse schepping is, evenals het aardse getal dat der 
aardse. De beschouwing van dit getal behoort dus tot de beschouwing van eeuwige 
waarheden, tot de geestelijke voorbereiding en, zij het ook indirect, tot het door de 
Heilige Geest bevolen bedenken van de dingen die boven zijn!


* * *

Het getal beheerst de drie grondvormen van het bestaan: de tijd, de ruimte en de stof. De 
doorlopende serie der zich herhalende eenheden, of het eeuwige, in de eindigheid 
optredende getal, is de tijd. Zij rollen daarheen, de duizenden jaren en eeuwen, de jaren 
en de maanden, de weken en de dagen en de uren, door een denker reeds "druppelen 
der eeuwigheid" genoemd; en deze getallen, deze onophoudelijk op elkaar volgende 
data, zijn het stramien, waarop de mensen eerst hun daden borduren; van deze getallen 
hangt af, of een daad oorzaak of werking, of een mens voorvader of kleinzoon is; en 
"wanneer de tijd en de ure gekomen" is, dan heet dat: "en het geschiedde!" In dit zich 
ontrollende getal des tijds is, naar Gods eeuwig raadsbesluit, de toekomst zowel van het 
individu als van de gehele mensheid vastgesteld. Zie Daniël 4 : 13, 22 en 29: "Er zullen 
zeven tijden over u voorbijgaan"; en hoofdstuk 7 : 7: "Het zal duren een tijd, tijden en een 
halven tijd" (3,5). Ook Openbaring 11 : 13: "En zij (de twee getuigen) zullen profeteren 
1260 dagen"; enzovoorts. 


Dat muziek en in 't algemeen klank, geluid, spraak, de hoorbaarheid van het getal en van 
de getalverhoudingen, ook als tijdindrukken opgevat zijn, is algemeen bekend. Niet 
minder beheerst het getal de wereld der kleuren, juister gezegd: het is de enige ons 
bekende oorzaak dezer verschijnselen. Van het onderscheid tussen de rode en de 
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groenen lichtstraal weten wij niets anders, dan dat bij de eerstgenoemde de ether, hoe 
ongelooflijk het ook klinken moge, ongeveer 400 biljoen maal in de minuut trilt, bij de 
tweede daarentegen 500 en enige biljoenen malen. Wij kunnen daarom zeggen: kleuren 
zijn niet zozeer de zichtbare openbaring van de stof, dan wel de zichtbare openbaring van 
getallen. Trilt de stof niet, dan is zij kleurloos, onzichtbaar. Weliswaar weten wij niet, of 
getal en stof identiek zijn, - het getal heeft de stof nodig om zichtbaar en kenbaar te 
worden, - maar even waar is het, in wonderbare tegenstelling, dat de stof 
onvoorwaardelijk behoefte heeft aan het getal, om waarneembaar, ja om denkbaar te zijn.  
Immers, zij moet zich toch in de allereerste plaats in de ruimte openbaren.


Maar de ruimte, hoogte, lengte, breedte en diepte, louter meet- en telbare eenheden, wat 
is zij voor onze begrippen anders, dan het getal, naast het getal gedacht? De 
sterrenkundige en de micograaf meten, hoe ver verwijderd, hoe groot en hoe talrijk de 
hemellichamen en de infusioren en bacillen zijn. Zonder grootte, d.w.z. zonder getal, 
bestaat er geen ruimtebegrip, ja het is niets anders dan grootte en getal, waarbij wij 
evenwel, zoals hier in 't algemeen, onder getal niet alleen de arithmetische 
(rekenkundige), maar ook de gezamenlijke vergelijkingen der hogere wiskunde als de ware 
taalwetenschap verstaan.


Evenals wij over 't algemeen hier beneden als "halfdode engelen", gelijk Jakob Böhme de 
mens noemt, met onbegrepen woorden en lege schillen spelen, zo zijn wij ook gewoon, 
het getal enkel en alleen als de bepaling van een hoeveelheid te beschouwen. Als ik van 7 
appelen of 14 stenen spreek, dan hebben de getallen 7 en 14 eigenlijk met het wezen van 
de appel en de steen in 't geheel niets te maken. Anders wordt het reeds, wanneer ik van 
driehoek en vierkant spreek: zij zijn een vorming door de getallen 3 en 4, en worden door 
deze in al hun eigenschappen bepaald. Nóg hoger staat de kromme lijn: ook zij is, zoals 
wij zien zullen, getal. Zo drukt het profiel van de Juno Ludovisi enkel en alleen door 
kromme lijnen zielenadel, reinheid, majesteit uit, en oefent het invloed op mijn ziel. En de 
muziek bewijst ten duidelijkste de verbazingwekkende waarheid, dat loutere 
getallenverhoudingen, door onzichtbare lucht uitgedrukt, deze mijn ziel vrolijk of droevig, 
ja haar tot verering en aanbidding van God, dus tot het hoogste, stemmen kunnen. 
Daardoor krijgen wij een besef van de schoonheid, de inhoud en de macht van het getal, 
dat óók woord is, gelijk bijvoorbeeld die door muzikale getalsverhoudingen 
teweeggebrachte gevoelens in mij zich door woorden laten uitdrukken. "Liederen zonder 
woorden" bestaan er in de ware wereld niet.


De gehele wereld der vormen laat zich tot de zichtbare openbaring van getalverhoudingen 
terugbrengen. Elke vorm bestaat uit rechte lijnen of uit kromme lijnen, óf uit beiden. De 
beschrijvende en analytische meetkunde bewijzen, dat elke rechte lijn, en evenzo elke 
kromme, door een algebraïsche vergelijking of formule uitgedrukt kan worden, dus door 
een getal dat op absoluut juiste, dus ware wijze de gezamenlijke eigenschappen dezer lijn 
uitdrukt. Zo is: 


x	 	 y	 

—	 +	 —	 = 1, de vergelijking van de rechte lijn,

a	 	 b	 
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x2	 +	 y2	 = r2, van de cirkel,


x2	 	 y2	 

—	 +	 —	 = 1, van de ellips,

a2 	 	 b2	 


y2	 =	 2 p x, van de parabool, en


x2	 	 y2	 

—	 +	 —	 = 1, van de hyperbool.

a2 	 	 b2	 


Dat laatstgenoemde óók de wet der eeuwige toenadering van twee lijnen met absolute 
uitsluiting van hun aanraking bevat, laat zich ook zonder wiskundige kennis begrijpen:  
een schoon symbool van de waarheid, hoe eenmaal het schepsel in alle eeuwigheden de 
Godheid zal naderen, zonder ooit zelf God te worden. Het is derhalve een wiskundige 
waarheid, dat iedere vorm een getal is, of dat zowel de kromming van een boomblad als 
de gebogen vorm der vleugelen van een kever en de omtrek van een Alpenketen of het 
profiel van het menselijke gelaat, als bepaalbare getallen beschouwd moeten worden.


Voorts bepaalt het getal al de verschijnselen der stof, dat onbekende iets, waarin wij 
leven en ons bewegen, en dat wij niet begrijpen. Aan het begin der stof staat daar als 1 
het ondeelbare en onvernietigbare atoom. Wat maakt zijn kracht, zijn leven, zijn ik-heid 
uit? Antwoord: zijn grondgetal, door ons atoomgewicht genoemd. Vraag eens aan de 
scheikundige, waarom goud geen ijzer is, en wat het eigenlijke onderscheid is tussen 
zuurstof en waterstof, dan weet hij daaromtrent niets anders te zeggen, dan dat het goud 
een ander atoomgewicht, een ander grondgetal (namelijk 196,7) heeft dan het ijzer (56) en 
dan de zuurstof (16); de waterstof daarentegen 1. Dit getal is een beeld van het ware getal 
en de ware formule, die God over hen uitsprak, toen hij ze schiep; en daarom en daardoor 
zijn zij goud en ijzer en zuurstof en waterstof geworden. Volgens dit grondgetal, dat door 
elks individualiteit, specifiek gewicht, kleur, hardheid, smeltpunt enzovoorts bepaald 
wordt, kunnen zij zich met elkaar verbinden, anders niet, noch op aarde, noch op de 
verste vaste sterren; dat bewijst ons de spectraal-analyse.


Zo moet de scheikundige, wanneer hij in zijn retorten aan de stof haar diepste geheimen 
poogt te ontwringen, meer dan ieder ander uitroepen: "Heer, gij hebt alles geordend naar 
maat, getal en gewicht!" Is het atoom = 1, dan komt in het kristal, als zichtbare 
opeenhoping der als 2 te stellen moleculen, het getal duidelijk uit; want wat is een kristal 
anders dan de voor ons onbegrijpelijke stof, volgens het drietal (assen) symmetrisch 
overeenkomstig het getal naar getalsverhoudingen opgebouwd? Slaan wij het een of 
andere boek over kristallografie op, dan vinden wij daarin de kristalwereld met al haar 
bijna ontelbare vormen door getalsverhoudingen uitgedrukt en in algebraïsche formules 
beschreven. In de plant krijgen wij het reeds in de kiem haar meegegeven getal 
(monocotyledonen en dicotyledonen) in de rangschikking der bladeren rondom de stam te 
zien 1:1; 1:2; 2:2, enzovoorts); evenzo in het blad als een volgens 1, 3, 5, 7, 9 verdeelde 
cirkel; en het ontwikkelt zich volkomen in de bloem. Kelk- en bloembladeren, meeldraden 
en stamper, openbaren het in de plant huizend, haar ontwikkeling beheersend getal. Zo 
zijn de een vierdedeel der bekende planten uitmakende cruciferen daaraan kenbaar, dat 
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hun onderdelen 2- tot 4-tallig zijn; de vlinderbloemen zijn 5-tallig; de leliesoorten, wat 
bijzonder schoon aan verschillende zwaardlelies te zien is, doorgaans 3-tallig, enzovoorts; 
en op het getal der meeldraden heeft Linnaeus, naar men weet, heel zijn plantensysteem 
opgebouwd.


Niet minder wordt het dierenrijk door het getal beheerst. Ook hier tasten wij het als met 
de handen, hoe getallenwetten de evolutie van het leven regeren en leiden. 5, 9, 11, 13 
(dus altijd een oneven aantal) armen strekken de zeesterren uit; 5-tallig zijn de zo talrijke 
zee-egelsoorten; 100.000 insecten- en keversoorten worden door het getal 3 beheerst; zij 
bestaan uit hoofd, borst en buik, hebben 3 paar poten, en maken drie levensvormen door, 
als larve, pop en insect. En welk een overrijke schepping omvatten wij met de naam 
"viervoetige dieren!"- Ook het menselijk lichaam is volgens de getallen 2 en 10 (2 x 5) 
opgebouwd. 2 armen en 2 benen, 2 ogen en 2 oren, 2 handen en 2 voeten, ieder in 5 
vingers of tenen verdeeld, waaraan de mens zijn getalstelsel ontleend heeft. Daarbij 
hebben van 1.500 miljoen mensen geen twee hetzelfde gezicht; dus absolute 
menigvuldigheid in de combinatie. De minste of geringste afwijking van het getal 
daarentegen, zoals bijvoorbeeld 3 armen of slechts 1 voet, vormt terstond een monster. 
Want de lichamelijke verschijning van dit naar Gods beeld geschapen wezen, al de 
fysieke en chemische feiten of veranderingen, die er als groei, voeding, ademhaling 
enzovoorts, in en met hem plaatshebben, en waarvan wij het totaal leven noemen, zijn 
aan harmonische getalverbindingen onderworpen; onharmonische, het overwicht 
verkrijgen van een afzonderlijk getal, ten koste der overigen, is ziekte, kanker, 
tuberculose, enzovoorts; een ophouden van de getallenharmonie in ’t algemeen staat 
gelijk met de dood. Dan lost de eenheid zich weer in de veelheid op; de op eenheid 
gegronde bouw valt uiteen in lagere, door geen hoger getal beheerste verbindingen.


Dat wij bij de mens aan de grens der zichtbare wereld, juister gezegd: der aardse 
zichtbaarheid, zijn aangekomen, en dat de hogere vormen van het bestaan: van de 
engelen en de cherubijnen, voor onze aardse ogen niet zichtbaar zijn, mag ons niet aan 
de hoofdzaak doen twijfelen. Zichtbaar is datgene, wat het subjectieve aardse oog in zich 
kan opnemen. Onzichtbaar zijn reeds de lucht en de ether, de elektrische stroom, het 
geluid en de kracht in ’t algemeen. Omgekeerd is volgens Lubboch de mens reeds voor 
een mier of spin, die slechts 2 à 2,5 centimeter ver ziet, onoverzienbaar; en voor een 
rader- of trompetterdiertje totaal onzichtbaar.


* * *

Het getal is ook de wet der geestelijke evolutie. Ook deze kan slechts in het getal en 
volgens het getal geschieden. Het boek Genesis verhaalt ons het goddelijk uitspreken van 
6 grootmachtige aardse grondgetallen of grondwoorden, waarbinnen in talrijke 
combinaties de aardse vormen van het bestaan wisselen. Elk hoger getal, elk 
hoofdwoord, bevat de voorafgaande, evenals 1, 2, 3, 4 en 5 in 6 besloten zijn. Zo heeft de 
mens in zich het wezen en de eigenschappen van het kristal, van de plant, en van het 
dier, en daarom kon Adam alle dieren en alle wezens met hun ware naam benoemen, 
(Genesis 2 : 20) en verstond hij hun taal; (Genesis 3 : 1-4) maar zij niet de zijne.
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Juiste individualisering volgens het grondgetal of de evolutie, ont- en afwikkeling van al 
hetgeen in dit getal of woord is besloten, dát is de wet der schepping; zij is echter alleen 
mogelijk van het ware Eén, van God, als eenheid uitgaande, wat dan ook absolute, 
goddelijke en volkomen naastenliefde vereist, daar ieder ik-tal 1 tevens het grondgetal en 
de gemeenschappelijke eenheid van alle geesten is. Het "kwade" daarentegen is de 
individualisering volgens eigen getal als eenheid gesteld. Toen Lucifer zich in God tot op 
een ik-tal n geïndividualiseerd had, stelde hij dit ik-tal n = 1 tot uitgangspunt en maatstaf 
van een nieuwe, zelfstandige, d.w.z. van God losgemaakte, hem niet meer nodig 
hebbende individualisering. Hij maakte daarmee de goddelijke 1 louter tot een breuk van 
zijn ik, en zichzelf tot eenheid, tot God en logos van zijn ik-heid. Daarmee ontstond het 
"kwade", een negatief goed, dat God bij degenen, die hem niet weerstaan, door 
toevoeging van het ontbrekende tot een positief goed zal maken. Hoe hoger het getal van 
de zelf-individualiserende is, des te onjuister en goddelozer is zijn individualisatie. Is 6 = 
1, en 12 = 2, daarentegen 90 = 1, en 180 = 2, dan is in het eerstgenoemde het 
oorspronkelijke één en het goddelijke nog 1/6 van het ik-tal; in het tweede slechts 1/90. Tot 
niets echter kan het goddelijke ook in het kwade niet worden, evenals er geen 
individualisatie van 0 uitgaande mogelijk is. In zoverre is het kwade altijd nog iets beter, 
dan het niets. In het niets, als in het niet bestaande, kan God zich niet openbaren; maar in 
het kwade openbaart hij zijn heiligheid, zijn gerechtigheid en zijn genade. Daarom laat hij 
het staan. "Maar toch, o mens! wie zijt gij, die tegen God antwoordt, wanneer God, 
willende zijnen toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele lankmoedigheid 
verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid?" (Romeinen 9 : 20, 22)


De individualisering van Lucifer omvat, zoals in Openbaring 7 : 4 wordt aangeduid, een 
derde gedeelte het heelal; en deze grootte geeft ons een begrip van het kolossale ik-tal 
van de gevallen Lichtvorst. Wel heeft Adam de zonde in de wereld gebracht; maar Satan 
heeft het kwade geschapen en in de hemel gezet. Een nieuw beginsel! Een gigantische 
daad! Uit haar zijn, als uit een reusachtige giftstam, ontelbare takken en twijgen en 
vruchten en consequenties voor miljoenen lichtvorsten en hun werelden ontsproten. 
Terwijl wij, kleine mensen, uit vele en velerlei overtredingen langzamerhand onze zonde 
opbouwen, wordt er van Satan niet gezegd dat hij zondigt of een zondaar is. Zonde is 
overtreding van het goddelijke in het bewustzijn, dat het goede wet is; Satan echter heeft 
het kwade als zijn goed, als alleen geldige wet vastgesteld; daardoor vallen voor hem 
zonde en verlossing weg. Hij doet niets kwaads: hij is het kwade; trouwens iets 
onbegrijpelijks, iets onvatbaars, voor ons, mensen, die nooit hier beneden, maar eerst 
daarboven eeuwig het een of het ander der twee grote beginselen kunnen en zullen 
aanschouwen! En toch, en omdat ook zijn individualisering van het goddelijke één uitgaat, 
en omdat er zonder goed geen kwaad is, worden zijn toorn en woede te groter, nu hij 
weet, dat hij er zonder God, de door hem boven alles gehate, niet zijn zou.


Deze daad van Lucifer werd, volgens een goddelijke wet, een fataliteit voor zijn 
ondergetallen. Nu ontstond het thans voor ons zichtbare: de fragmentarische tijd-, ruimte-

en stofschijn, waarin wij leven, en die reeds de aardse schepping voorafging. "De aarde 
nu was woest en ledig": een werking van Satan; en Adam, naar Gods beeld geschapen, 
had door gehoorzaamheid, van de hof Eden als het middelpunt uit, deze aarde voor God 
moeten heroveren. Maar hij verloor de geestesslag, en Christus moest die volstrijden.
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Evenals de daad van Lucifer een fataliteit voor de mens bevatte, werd, d.w.z. de 
verzoeking van Adam in zich bevatte, zo werd de daad van Adam een fataliteit voor de in 
het zijne begrepen ik-getallen van het dier, van de plant, en van de steen. Vervloekt zij de 
aarde om úwentwil!" "Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar 
om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft." (Romeinen 8 : 20) Zo is verder het 
doen van het dier een fataliteit voor de in zijn getal begrepen plant, die het weerloos 
vernietigt, om zich met haar te voeden; en het leven der plant is een fataliteit voor de door 
haar tot haar wasdom even onweerstaanbaar verbruikte kristallen en gesteenten.


Droomt de mens zijnerzijds de droom van Satan, ziet hij nog slechts de schijn, en niet het 
wezen, slechts het vergankelijke, en niet het eeuwige, slechts het geschapene, en niet het 
goddelijke aan de dingen en de schepselen - een bange, boze droom, waaruit hij slechts 
door een niet in zijn macht staande roepstem van boven gewekt kan worden -, dan leeft 
het dier, en zelfs het in diepten des oceaans verborgene, onbewust de droom des 
mensen, een droom welks god, logos, wet en getal hij is, en dan is de godsdienst van het 
dier de vrees voor de mens, waartoe God het gedoemd heeft. (Genesis 9 : 2) Juist 
daarom zal een terugzetten van de mens in het ware getal ook een zodanig terugzetten 
daarin voor alle andere, in de zijn begrepen ik-heden en ik-tallen met zich brengen. "Want 
het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods en 
de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods." (Romeinen 8 : 19-23)


Doordat de mens van de verboden vrucht at, stelde ook hij zijn wil tot autoriteit, zijn eigen 
ik-tal of levensvergelijking = 1, tot eenheid van zijn nieuwe individualisering, en maakte hij 
zich tot logos en één van zijn ik-wereld. "Zie! de mens is geworden als een 
onzer." (Genesis 2 : 22) Wat is de zonde? Is het niet dit: dat de mens zich tot eenheid en 
grondgetal der wereld stelt, waarnaar de gehele wereld en alle mensen zich richten 
moeten, vanwaar uit hij ze gezamenlijk slechts als fragmenten van zijn ik-heid 
beschouwt? en dat hij zegt: ik ben maatstaf en wet en middelpunt; en hij zichzelf liefheeft 
met geheel zijn hart, met geheel zijn ziel, en met geheel zijn verstand, in plaats van te 
erkennen, dat hij slechts een oneindig klein fragment is van die God, die het Eén, het AI, 
de Alpha en de Omega is? En heeft Christus ons niet daardoor van deze zonde verlost, 
dat hij een niets wilde zijn, alleen de wil des Vaders deed, alleen diens woorden sprak, en 
uiteindelijk op diens wenk zijn ik-heid in de dood gaf? "Hij vernietigde zichzelf", "maakte 
zich tot niets!" (Filippenzen 2 : 7, volgens de grondtekst.)


Deze nieuwe en valse individualisering van de mens geschiedde voor het grootste 
gedeelte, en geschiedt heden nog, in het onbewuste. Niet alleen de Christen is dood en 
zijn leven verborgen met Christus in God, maar ook de gevallen mens doorleeft slechts 
half, doorleeft in het kwade, in een ternauwernood bewuste droom, de mysteries des 
levens. Eerst in het eeuwige leven zal hij weer beseffen wat leven is, en hoe in hem 
lichaam, ziel en geest leven.


Het gevolg van deze valse individualisering was een onmiddellijke schijnbare scheiding 
tussen de geest als het eeuwige getal en de voortaan door hem gebrekkig voorgestelde 
stof, of het ontstaan van een schijnwereld voor hem met het dualisme tussen geest en 

160



stof, lichaam en ziel; een scheiding die in het sterven haar voltooiing bereikt. Een verder 
gevolg er van is, dat de mens van de reeds doorgeïndividualiseerde getallen geen besef 
meer heeft; want stelt hij zijn getal 6 = 1, dan verdwijnen als zodanig de eenheden 1, 2, 3, 
4 en 5, en worden zij louter een zesde deel van zijn getal. Van deze eenheden, die rondom 
hem zijn, kent ieder thans slechts de in zijn persoonlijke levensvergelijking gelegen 
factoren; en daarom heeft ieder mens omtrent een hond, omtrent een roos, enzovoorts, 
een van dat der andere mensen verschillend, slechts fragmentarisch begrip. Van de 
hogere individualiteiten kent de mens eveneens slechts een met zijn eenheid 
overeenkomende breuk (1/6 ?), aangezien hij de aan hem en hen gemeen zijnde eenheid 
verloren heeft; en omdat deze kennis niet voldoende is voor de productie van de 
stofschijn, of van hetgeen verschillende wijsgeren als het zelf-stellen daarvan 
beschouwen, zijn deze hogere individualiteiten voor ons onzichtbaar; immers, het is een 
wet des geestes, dat men voor het zien of aanschouwen een zekere kennis nodig heeft, 
en dat "zien" en "weten" in vele talen dezelfde wortel hebben. En daarom kunnen wij 
engel en duivel niet zien, ofschoon zij warer en stoffelijker zijn dan wij zelf.


Uit dit oogpunt beschouwd, laat zich van enige verschijnselen des bestaans zeggen, 
wanneer wij het woord getal als aardse afbeelding van het hemelse getal beschouwen, 
dat tevens het levende woord en de formule van het zijn is: de mens slaapt, d.w.z. 
verzinkt bij gemis van de tot breuken geworden getallen, welke zijn geest nodig heeft om 
de stofschijn voort te brengen, na de kortste individualisering uitgeput in een zekere 
vernietiging zijner individualiteit, gedurende welke vernietiging zijn geest deze breuken 
met betrekking tot God en het (ware) heelal als zodanig voelt. Daarom zijn zijn 
voorstellingen zowel in de slaap als in de extase en het visioen juister dan die van het 
waken; daarom hebben, krachtens het leven in het ware getal, andere zogenaamd 
wonderbare bestaansvoorwaarden menigmaal de overhand, zoals bijvoorbeeld de 
opheffing der zwaartekracht en dergelijke bij slaapwandelaars. De droom, welks taferelen, 
zoals reeds gezegd is, bij overigens zeer verschillende, met het zieleleven van de 
dromende overeenkomende waarde, altijd symbolisch zijn, is de beschouwing der 
breuken, of van de aardse zichtbaarheid, of van het menselijk leven, uit het oogpunt van 
het ware getal. Hij - de droom - openbaart zich, na gereinigd te zijn van de alledaagse 
vlekken, die hem meestal bij het inslapen nog aankleven, als een profetische kracht. Wat 
wij gewoonlijk dromen noemen, is het schuim der ziel in de diepe slaap. De diepste en 
meest betekenende dromen onthouden en begrijpen wij het minst, juist omdat zij tot een 
andere wereld van het denken en het aanschouwen behoren dan ons alledaagse leven. 
Maar zelfs de gewone dromen vertolken hun aanschouwen aan het wakende bewustzijn 
door middel van hiëroglyfachtige, door de ziel aan het alledaagse leven ontleende 
beelden.


De waanzin ontstaat, wanneer de mens - meestal tengevolge van een buitengewoon of 
plotseling optreden van het ware getal en de ware wereld in onze schijnwereld - tot de 
kennis komt, dat hetgeen hij dusver voor een fragment zijner ik-heid heeft gehouden, een 
gehele eenheid is, waarop hij met betrekking tot deze eenheid uit het oogpunt van de 
droom zal handelen en spreken, doch daarbij altijd nog ten opzichte van de andere 
breuken in de tot dusver aangenomen zienswijze zal volharden. Een volkomen kennen van 
álle eenheden zou onmiddellijk de lichamelijke dood, d.w.z. het ophouden van de 
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stofschijn, tot gevolg hebben, "evenals hemel en aarde eenmaal voor het aangezicht van 
hem, de Logos zelf, die op de grote witte troon zit, vlieden zullen, en er geen plaats voor 
hen zal worden gevonden." (Openbaring 20 : 11) Duidelijker laat zich het verdwijnen en 
vervluchtigen van een schijnwereld bij het optreden der absolute waarheid en der ware 
wereld wel niet uitdrukken. 


De gebrekkige individualisering is verder oorzaak, dat de mens sterft, d.w.z. dat zijn geest 
door het steeds groter wordende gemis van de vereiste getallen ten slotte de stoffelijke 
verschijning niet meer kan voortbrengen, hoewel hij daarbij door dit sterven evenmin uit 
de ware stof, tijd en ruimte als uit het heelal in 't algemeen vermag te ontkomen. De 
stofschijn zijner lichamelijke verschijning lost zich dan op in zijn lagere ik-tallen, d.w.z. in 
zijn natuurlijke en scheikundige elementen, waaruit zich weer lagere kleine planten en 
dieren vaak bijna onmiddellijk opbouwen; dat gedeelte der ware stof, dat hij in zich bezat, 
blijft hem als zichtbare openbaring zijner ziel bij tot aan de dag der opstanding. Het 
"spoken" is een poging van gestorven zielen om de individualisering in de stofschijn voort 
te zetten.


Evenals Satans val heel het voor ons zichtbare, dus gevallen heelal, tot aan de verste 
vaste sterren toe, in ketenen en banden der geboeide, door helse koude gestolde en 
bevroren stof sloeg, en nog altijd daarin gekluisterd houdt, zodat de juiste goddelijke 
evolutie van dat heelal, zijn eeuwige ontwikkeling tot steeds hogere vormen, na de nooit 
rustende scheppingskracht Gods stilstond, en nog stilstaat, - evenzo heeft de zelf-
individualisering van de op de zesde dag geschapen mens het in de ware wereld 
voortdurende proces van het uitspreken van het getal, of van de logos, voor de aarde 
doen ophouden, waarom wij op de huidige dag niet meer zien, dat God iets nieuws 
schept. Zijn de zes dagen van de moeite en de arbeid voorbij, dan zal hij het hemelse 
getal 7 uitspreken, in welks kracht de duizendjarige Sabbat der aarde aanbreken en de 
eerste opstanding plaatsvinden zal; en eeuwig zal hij in de hemelen het oneindige getal, 
de oneindige, in hem liggende logos uitspreken, en eeuwig het nieuwe scheppen.


Ons getal is evenzeer slechts een breuk van het ware getal, als onze stof een fragment is 
van de ware stof, en onze tijd van de ware tijd, wat reeds daaruit blijkt, dat dit ons getal 
werkelijke en bestaande hoeveelheden, bijvoorbeeld de kwadratuur van de cirkel, of de 
verhouding van de diagonalen tot de zijden van het vierkant, of de vierkantswortel uit 2, 
niet vermag uit te drukken; en dat voor hogere getallenverhoudingen de algebraïsche, 
maar toch nog altijd ontoereikende uitdrukking gezocht wordt. En daar op dit ons getal 
ons gehele bestaan gegrond is; daar de natuurlijke en scheikundige verschijnselen, zowel 
de wereld der stof als des geestes, onze logica, en al onze begrippen, zo zijn áls zij zijn, 
tengevolge van de waarheid dat 2 x 2 = 4 is, en zij allen anders zouden zijn wanneer 2 x 2 
= 5 was, daarom volgt uit deze gebrekkigheid en onvolkomenheid van ons getalbegrip 
ook tevens de gebrekkigheid en onvolkomenheid van heel onze zichtbare openbaring en 
van ons leven in de stof, zoals zij dan ook in de Heilige Schrift overal geboekstaafd zijn.


* * *
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Het getal of de algebraïsche vergelijking duidt ons, tegelijk met het bestaande, het 
mogelijke aan, het verleden en het toekomende, ter onderscheiding van het vergankelijke 
verschijnsel van de op zichzelf staanden, door ons waargenomen vorm; en uit dien 
hoofde is 't getal het ware type, het oorspronkelijke beeld, het eeuwige idee, waarvan de 
zichtbare slechts een afbeelding is. Nemen wij bijvoorbeeld de vergelijking der ellips: 

dan bevat dat getal niet alleen een zuiverder ellips, dan er ergens een in het heelal te 
zien is, ja een absoluut zuivere, maar het bevat ook alle factoren of oorzaken der 
ellips, dus ook al de veranderingen, waarvoor de ellips in ’t algemeen vatbaar is, en ook al 
de eigenschappen dezer kromme lijn, ja, in wonderbaar samengevatte vorm al de 
ellipsen, die er ooit ontstaan zijn of ontstaan zullen, van de cirkel af, tot de zich aan het 
oog als een enkele lijn voorstellende. Dit getal is dus niet louter een formule; het is de 
levende, eeuwige gedachte, dat woord Gods, dat wij "ellips" noemen, en waarvan alle in 
de stofschijn voor ons zichtbare elilpsen slechts benaderende, nooit volkomen juiste 
voorstellingen zijn. Zo draagt het getal de ware wet van de vorm in zich om, en wel niet in 
een stijve, dode formule, maar in een voor evolutie vatbare toestand.


Zo kunnen de tuiniers geen groter aantal meeldraden aan een bloem doen groeien, en de 
stamper ook niet vier- inplaats van driedelig maken, maar alleen in "gevulde" bloemen 
deze verschillende delen tot hun oorspronkelijke gedaante als bloembladeren 
terugbrengen. Want God heeft aan elk dezer door een grondgetal vastgestelde soorten 
slechts een vrijheid van evolutie binnen de grenzen van haar getal gegeven, en een 
geschiktheid om al de in haar getal vervatte combinaties te doorleven. Het grondbeginsel 
der Bijbelse schepping is het voortschrijden naar bepaalde getallen of woorden Gods, 
wat hetzelfde is. Maar ieder getal moet volkomen evolueren, eer door een machtwoord 
Gods het nieuwe wordt uitgesproken, dat iets hogers, een voortschrijden van het lagere, 
en tóch iets anders is.


Laat ons aan een voorbeeld uit de bouwkunde zien, dat en hoe deze evolutie in het getal 
geschiedt. Denken wij ons het getal 12 aan een Gothisch roset (rondvenster) zinnebeeldig 
en aanschouwelijk voorgesteld: óf zulk een roset zal uit 12 gelijke afdelingen of 
venstertjes bestaan, en heeft dan dezelfde betekenis als 12 = 12 x 1; óf het zal uit 6 paar 
verschillende, wegens de symmetrie beurtelings afwisselend ongelijke vormen 
samengesteld zijn: 12 = 2 x 6; of uit 3 × 4 met elkaar overeenkomende ongelijke vormen, 
dus 12 = 3 x 4; of uiteindelijk uit 4 x 3 venstertjes, waarbij 4 weer in 2 x 2 en 3 als 1 + 2 
verdeeld kan zijn (telkens 1 groter venster tussen 2 kleinere); uiteindelijk kan ook de 
gehele roos uit 12 allen ongelijke venstertjes gedacht worden, dus 12 = 1 + 1 + 1 
enzovoorts. Hier hebben wij het getal 12 in al zijn ondergetallen of factoren ontleed en 
zichtbaar voorgesteld.


Door dit voorbeeld wordt ons een andere waarheid verduidelijkt, die almede uit de aard 
van het getal voortvloeit, namelijk dat evolutie slechts in de symmetrie of overeenkomst 
geschiedt. 1 + 5 + 2 + 9 + 4, dat zijn óók in 12 voorkomende getallen: maar deze reeks is 
geen evolutie. Waarom? Omdat er geen getalwet aan ten grondslag ligt. Wat is 
symmetrie, en waar is zij in het getal vervat? Zij is het gestadige terugbrengen van alle 
vormen tot het grote Eén en Al, dat als cirkel met middelpunt gedacht en door de 
horizontale en loodrechte lijn in boven en onder, rechts en links, in noord en zuid, oost en 
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west, verdeeld wordt. Verder ligt zij reeds in de Eén en in de daarmee overeenkomende 
Twee: daarom in Adam = 1, en Eva = 2, "Ik zal hem een hulpe geven tegenover hem," met 
hem overeenkomend. Van daaraf loopt door heel het getal de reeks der mannelijke 
eenheden heen (de Grieken noemden ze heilige eenheden), d.w.z. der oneven getallen, en 
der daarmee overeenkomende vrouwelijke of even getallen.


Het is iets wonderbaars, dat geheimzinnige overeenkomen van tweeërlei dingen, deze 
symmetrie, die als periodiciteit in de tijd en als geslacht in de natuur optreedt. Zo 
bijvoorbeeld wanneer zich in het kristal boven aan de linkerhoek een vlak, en kort daarop 
ook het daarmee overeenkomende vlak, zich aan de beneden hoek afstompt. Maar hoe 
zien wij het bovenal bij de plant, bij de twee aan twee, drie aan drie, vier aan vier 
groeiende bladeren, bij de prachtigen opbouw volgens het drietal in een passiebloem, bij 
de fraaie, wervelvormige rangschikking der zaden in een zonnebloem! Wij beschouwen 
het uit gewoonte als iets volkomen natuurlijks, iets dat vanzelf spreekt, dat de kever, de 
wesp, de rups en het wormpje uit twee volkomen symmetrische helften bestaan; maar 
hoe merkwaardig is het toch, dat op de beide vleugels van een vlinder nauwkeurig op 
dezelfde afstand en op dezelfde plaats, in volkomen dezelfde vorm en grootte en kleur, de 
hoornachtige schubbetjes ontstaan en zich rangschikken! En zo ook wanneer er bij het 
prachtige gevederte van menige vogel, bijvoorbeeld van de Paradijsvogel, een dunne, 
hoornen, met vlierpitachtige cellen gevulde penneschacht op precies dezelfde afstand 
aan beide kanten precies dezelfde fraaie vederbaard met dezelfde figuren en kleuren 
voortbrengt! Waar schuilt in de vlinder- of de vogelziel de oorsprong dezer symmetrie? En 
hoe brengt de levenskracht deze oorzaak door de penneschacht over? Hoe zetelt en 
regeert ook hier het getal in het middelpunt des levens, zonder dat het schepsel er zich 
iets van bewust is! - En evenzo bij de mens! - Dat onze ziel zich slechts één neus en één 
mond, doch twee ogen en twee oren, twee armen en twee daarmee overeenkomende 
voeten vervaardigt; dit schijnbaar willekeurige heersen van asymmetrie en symmetrie in 
het hoogste schepsel is een groot geheim.


Symmetrisch is de mens overlangs in een rechter- en een linkerzijde verdeeld; de eerste 
aan het goede, de tweede aan het kwade gewijd. "Uw linkerhand mag niet weten wat uw 
rechter doet." "Het hart van de wijze is zijn rechterhand, maar het hart van de dwaas (de 
goddeloze) aan zijn linker." (Prediker 10 : 2) Van oudsher hebben de volken dit begrepen; 
vandaar het oude Joodse voorschrift: Trek niet de linkerschoen vóór de rechter aan, want 
gij moogt in geen enkel ding aan Satan de voorrang boven God toekennen!" Daarom 
noemen de Romeinen de linkerzijde: sinistra, de noodlottige, en noemt de Fransman de 
plotseling voorvallende ramp: un sinistre; het is de bliksemstraal uit de linkerhand van 
Jehova! En evenals het Woord Gods doet, brengen alle volken met de rechterhand het 
begrip van recht en gerechtigheid in verband (le droit, diritto, right).


Ook deze tegenstelling is in God. De rechterhand des Heeren doet wonderen! "De 
rechterhand des Allerhoogsten is vol gerechtigheid!" Aan uw rechterhand zijn 
verzadigingen der vreugde eeuwiglijk!" roept de goddelijke zanger uit. En Christus zit "ter 
rechterhand der kracht, der majesteit, ter rechterhand Gods!" Wanneer de profeet Satan 
aan de rechterhand van de hogepriester Jozua ziet staan, (Zacharia 3) dan is dat omdat 
Satan het recht heeft - en hij weet het! - om deze man als zondaar bij de rechtvaardigen 
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God aan te klagen, want Jozua had onreine klederen aan!" En het einde is de grote 
scheiding naar rechts en links. Aan de rechterhand Gods zijn de gezegenden des Heeren 
en erven zij het koninkrijk; doch aan zijn linkerzijde is de vloek en de verdoemenis. "Hij zal 
zeggen tot die ter linkerhand: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige 
vuur!" (Mattheüs 25 : 41) Het zou zwakheid van geest verraden, hierin slechts een 
menselijke wijze van spreken te zien, die buitendien overbodig zou zijn, wanneer zij geen 
diepere zin bevatte. Bij God is alles oorspronkelijke wezenheid, waaruit onze menselijke 
denkbeelden en onze spreekwijzen ontstaan. Lag niet in God de tegenstelling van rechts 
en links, dan zou zij bij de mens, zijn evenbeeld, evenmin tevoorschijn komen als bij de 
boom of de berg. 


Maar ook in een voor- en achterzijde is de mens, dit evenbeeld van Jehova, verdeeld. De 
voorzijde is de actieve, wijd en zijd rondziende, sprekende, voorwaarts schrijdende en 
bewuste; de achterzijde is de passieve, sprakeloze, achterwaarts gaande; zij stelt de 
wereld van het onbewuste in de mens voor, en bevat niettemin toch de ruggegraat en de 
kleine hersenen, dus de bronnen van het werkzame leven. Ook in God is er een voorzijde, 
een aangezicht, en een achterzijde; vandaar bij de mens hetzelfde. Aan de voorkant is 
God de God wiens blik en aanblik alleen reeds voldoende is om al het niet-goddelijke te 
vernietigen. Aan de achterzijde is hij de Godheid in wie wij allen leven, ons bewegen en 
zijn, ja waarzonder zelfs de duivel en de hel niet zouden kunnen bestaan. "Gij zoudt mijn 
aangezicht niet kunnen zien; want mij zal geen mens zien, en leven. Zie, er is een plaats 
bij mij: daar zult gij u op de steenrots stellen; en het zal geschieden wanneer mijn 
heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten, en ik zal u met 
mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbijgegaan zijn; en wanneer ik mijn hand zal 
weggenomen hebben, zo zult gij mij van achteren zien; maar mijn aangezicht zal niet 
gezien worden! (Exodus 32 : 21-23)


Ook in de tijd is de symmetrie als periodiciteit iets wonderbaars. De gestadige en 
regelmatige herhaling van zovele, ja van alle gebeurtenissen in de schepping wijst op het 
bestaan van onbekende geesteswetten. Waarom is dikwijls een in bloem en vrucht hoger 
georganiseerde plant slechts éénjarig, een andere tweejarig, en een derde, vaak kleine en 
zwakke, steeds doorgroeiend? Volstrekt niet zo ongerijmd als menigeen denkt, is het 
toeschrijven van deze periodiciteit aan de fundamentele omwentelingen en omlopen der 
hemellichamen, en aan hun invloeden. Want aan de hemel is de periodiciteit een wet, 
zoals bijvoorbeeld in de af- en toeneming der stoornissen, in de zonnevlekken en de 
zonneuitbarstingen, en ook bij de veranderlijke sterren.


Niet minder belangwekkend is de assymmetrie. Waarom is de normale mens 
rechtshandig, en heeft hij het hart aan de linkerzijde? Waarom zijn de meeste 
slingerplanten en bijna alle slakken rechtsdraaiend? - De linksdraaiende worden in Indië 
en elders zelfs met duizenden roepies betaald. - Waarom liggen de platvissen alleen op 
de linkerzijde, en hebben zij twee ogen aan de rechter? En waarom levert het suikerriet 
volgens Pasteur slechts sinistrale suiker, en de wijngaard slechts dextrale tartariczuren, 
terwijl de scheikundige ze gemakkelijk ook sinistraal fabriceert? Indien, zegt een Engels 
schrijver hiervan, de aarde zich - in plaats van west naar oost - van oost naar west 
draaide, zou dit alles omgekeerd zijn: dan hadden wij het hart aan de rechterzijde, de 
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platvissen zouden op de rechterzijde liggen, de bomen zouden zich naar links en de hop 
zich naar rechts draaien. Maar ook hier alweer: waarom?


Zo liggen in het getal, wat reeds door de oude wijsgeren en vooral door Plato en 
Pythagoras begrepen is, ál de wetten der harmonie en der esthetica, waarbij wij nog de 
aan de oude reeds bekende, door Zeising en Dr. Goeringer uit de menselijke gestalte en 
uit talrijke voorbeelden op elk gebied der kunst aangetoonde wet van de "gulden snede" 
vermelden, aldus luidende: "Een geheel wordt harmonisch verdeeld, wanneer het kleinste 
gedeelte in reden staat tot het grootste als dit tot het geheel", een verhouding die door de 
getallen 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 en 90 bij benadering, doch nooit volkomen nauwkeurig 
uitgedrukt kan worden, terwijl zij zich, evenals de kwadratuur van de cirkel, meetkundig 
zeer goed laat voorstellen; een bewijs van de ontoereikendheid van het geschreven getal 
tegenover het gevormde. Deze proportie, die een oneindige gulden reeks" vormt, doordat 
de minor zich telkens weer van de major laat aftrekken, waardoor er steeds een nieuwe 
gulden snede ontstaat, wordt op verrassende wijze aan het menselijk lichaam 
bewaarheid, zoals bijvoorbeeld daarin: "dat de lichaamslengte bij de gordel volgens de 
gulden snede verdeeld is, en dat de lengte van de pols tot aan het eerste vingergewricht 
van elke vinger afzonderlijk volgens de gulden snede in verhouding staat tot het daarbij 
behorende eerste lid, en het eerste lid tot het tweede, en evenzo het tweede lid tot het 
derde." (Dr. Goeringer, Der goldene Schnitt, blz. 17) enzovoorts. Ook in de kunst is deze 
proportie, bewust of onbewust, beslissend. Zo verhouden zich de breedte en hoogte, en 
evenzo de middelbouw tot de vleugels, bij de Griekse en Romeinse gebouwen als de 
major tot de minor; en evenzo is het met de breedte en de hoogte der poorten en deuren. 
Bijzonder duidelijk is de gulden snede waar te nemen bij de Egyptische tempel te 
Dendera, maar ook bij de Indische, Assyrische en Gothische gebouwen. Ook in het ritme 
der woorden meent genoemde schrijver de gulden snede te bespeuren. Bij de trocheus 
staat de major vooraan, bij de jambus de minor; in de hexameter evenzo de minor. Zo 
berusten overal harmonie en schoonheid op getallenverhoudingen, die door de ziel meer 
of minder gevoeld worden. Wat wij kunstzin en smaak noemen, is in waarheid 
getallengevoel; en het genot van de ziel in het schone is in laatste instantie het genot in 
het, zij 't ook nog duistere, beseffen van wiskundige, d.w.z. absolute wetten; van 
goddelijke waarheden.


Het getal is ook woord, gelijk reeds de Grieken onder "logizomai" (van logos, het woord, 
afgeleid) zowel spreken als rekenen verstonden, en aan elke letter een getalswaarde 
toekenden. Daarvan getuigt ook de taal met de uitdrukkingen: telwoord, driehoek, 
vierkant, enzovoorts. Is het, zoals wij gezien hebben, juist, dat de alef (a, ha) de eerste 
klank is (zoals bij het kind), die de lippen tot het uitspreken van de beth voorbereidt, en 
daardoor weer tot de gimel, dan volgt de overeenkomst van de alef met de alle getallen in 
zich bevattende Eén, en evenzo van de beth met 2, van de gimel met 3 enzovoorts, gelijk 
wij ook zien, dat alle verstandelijk ontwikkelde volken nagenoeg dezelfde volgorde in het 
alfabet hebben, en geen enkel kind ooit met r of z of x begint te spreken. Zo bestaat ook 
in het Hebreeuws het getallenalfabet uit driemaal 9 karakters, zodat bij de jod, de letter 
der ik-heid, de 1 als 10 weer optreedt, en het getal 1.000, in ’t Hebreeuws eleph, dezelfde 
signatuur heeft, d.w.z. 1: alef. Voorts leidt de Kabbalah uit het overeenkomen van getal en 
woord bij de woorden met dezelfde getallenwaarde een geestelijke verwantschap af. Zo is 
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het grondgetal van echad (één) 13, evenals dat van de alles verenigende liefde, ahabah, 
13: een getal dat als 1 + 12, zoals in God en de 12 stammen, zoals in Christus de 12 
apostelen, tevoorschijn komt, en samengetrokken ook 4 vormt: het grondgetal van de 
wereld en van Jehova. Dat iemand, đie, alleen langs deze weg en zonder de verlichting 
van de goddelijke Geest, de diepe zin en de ware samenhang van de delen der taal 
doorgronden wil, zeer licht tot waardeloos geknutsel vervalt, is duidelijk; maar even 
duidelijk is het ook, dat hier de grote en ware grondbeginselen der betekenis van woord 
en getal aanwezig zijn. In vele wetenschappen zien wij, hoe het getal juist en rechtstreeks 
het hogere, wijl warere woord is. Zo hebben wij gezien, dat voor de scheikundige FeS2 
het ware woord, de ware naam van ijzerkiezel is: zijn wezen, zijn samenstelling 
aanduidend; en evenzo, hoe voor de wiskundige  geschreven wordt, 
de ware naam voor de ellips is. Het getal is dus ook naam.


Derhalve zou de ware naam de levensvergelijking of de wiskundige en tegelijkertijd 
lichamelijke, scheikundige en natuurkundige formule zijn, volgens welke het wezen zich  
moet en mag en kan ontwikkelen; dus ook grens en perk der ik-heid. De hemellichamen in 
hun banen worden door getallen beheerst, die, bij ieders omloop en omwenteling, jaren 
en dagen bepalen. Hoezeer het jaar, die grote eenheid der aarde, het aardse leven 
beheerst, ziet men aan de een- en tweejarige planten, maar ook daaraan, dat wij de 
levensduur des mensen volgens jaren berekenen. Maar naast deze algemenen, heeft 
ieder mens in het bijzonder zijn eigen omloopstijd, d.w.z.: zijn leven wikkelt zich af 
volgens steeds wederkerende perioden. Bepaalde grondgetallen, menig maal een, 
dikwijls twee, menigmaal verscheidene, met elkaar op wisselende wijze gecombineerd, 
zoals bij twee- en drievoudige zonnen vaak zeer ingewikkeld en moeilijk herkenbaar, 
beheersen de afwikkeling van ons lichaams-, ziel- en geestesleven, een reeds dikwijls en 
door vele denkers gedane waarneming. Evenals alle natuurwetten, treedt ook deze bij 
grotere mensen, die meer uit één stuk geschapen en pittiger eenheden en individuen zijn, 
het sterkst op de voorgrond, maar is zij daarentegen meer bedekt en moeilijker 
herkenbaar bij kleingeestige en verwrongen karakters. Het leven van Mozes was in drie 
scherp gescheiden tijdperken van telkens 40 jaar verdeeld; bij Christus treedt de 3 op de 
voorgrond: 3 lievelingsdiscipelen, 12 apostelen; op 3-jarige leeftijd komt hij uit de 
verborgenheid tevoorschijn, en hij wordt 33 jaar oud; bij zijn sterven zijn de derde, zesde 
en negende ure van grote betekenis; 3 dagen ligt hij in het graf, enzovoorts. Maar evenzo 
de 6, en ook de 40; 40 dagen in de woestijn, 40 dagen tussen opstanding en hemelvaart: 
kortom, zijn gehele leven wordt door hemelse getallen beheerst.


Zulke getals- en periodiciteitswetten doen er zich in de wereldgeschiedenis voor bij 
volken en bij dynastieën, wier lotswisselingen het lot van zovele individuen in zich 
bevatten, of er een sterke invloed op uitoefenen. Zo werden er in de Franse 
vorstenhuizen, in 't bijzonder bij de Capets, verrassende getalsperioden aangetoond. En 
evenzo bij enkele koningen. Zo speelt het getal 13 een in 't oog lopende rol in het leven 
en de geschiedenis van Lodewijk XIII, en evenzo bij Louis Philippe. Bij de Napoleons 
daarentegen is het getal 2 van betekenis: zo zijn Napoleon II en IV beiden even 
ongelukkig en even jong gestorven, en ook op in 't oog lopende wijze in de maanden 
september en december. Zo wist Bismarck, dat het getal 3 - zijn motto luidde: In trinitate 
robur (in de drieheid ligt de kracht) - een rol in zijn leven speelde, die, als wij ons niet 
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vergissen, eens in een hem door zijn vereerders aangeboden album geïllustreerd werd. Zo 
leefde de zo harmonische Melanchton 63 jaren en 63 dagen, en stierf hij in hetzelfde uur, 
7 uur 's avonds, waarin hij geboren was. Menigmaal wordt het leven door het 
beheersende getal in gelijke tijdperken verdeeld, bijvoorbeeld bij Beate Paulus van 7 tot 7 
jaren, bij de staatsminister Matthey van 13,75 tot 13,75 bij anderen van 5 tot 5 dagen, 
weken, maanden en jaren, zo bijvoorbeeld dat dezelfde ziekte zich na verloop van 7, 14, 
21 jaren telkens weer vertoont, en uiteindelijk het leven afsluit. Deze perioden kunnen 
ook, evenals bij de veranderlijke sterren, zelf variëren.


Worden wij nu door deze kennis van schone periodieke getalwetten in het mensenleven 
tot "dagdwepers" gemaakt? Dat zeker wel evenmin als de mens, die zijn verjaardag of zijn 
gouden bruiloft, of in 't algemeen de terugkeer van een voor hem gewichtige dag, in blijde 
of droeve herinneringen doorbrengt. Op zulk een periodieke terugkeer in de reidans der 
horen berusten de Bijbelse feest- en boetedagen, evenals alle feesten in 't algemeen, 
zowel die van de Israëlitische als van de Christelijke gemeente; ook een beeld van een 
hemels en ritmisch ontrollen der aeonen. Zo wist iedere Israëliet dat er voor hem na 6 
dagen of 6 jaren of zesmaal 6 jaren arbeid hoe langer hoe heerlijker, diep in zijn 
particuliere en volksleven ingrijpende Sabbatten zouden aanbreken. Zo zullen wij eenmaal 
in de hemel, ieder in onze naam, in ons getal, een wet van de harmonische en individuele 
cirkel vinden, wat onze zaligheid zal verhogen. Laat ons hier op aarde al deze goddelijke 
wetten met hun consequenties kalm onder de ogen zien, in plaats van ze angstig of 
bijgelovig te ontwijken! De Christen, die God vreest, ziet alle andere dingen bedaard en 
gelaten aan.


Wat nu de invloed dezer getalsperioden of individuele getallen in de mens betreft, mag 
men logisch aannemen, dat het hoofdgetal of de hoofdgetallen van de mens een 
bijzondere stempel op hem drukken; en de feiten schijnen deze mening te bevestigen. 
Maar toch is de hoofdfactor meestal slechts moeilijk op te sporen, en doen er zich telkens 
weer nieuwe combinaties voor. Bij de meeste, in de grond der zaak bij alle mensen, is niet 
slechts één getal beslissend, maar geven verscheidene de doorslag, zo bijvoorbeeld 21 = 
3 x 7, 12 = 3 x 4, en 2 x 7 en 4 x 3. Gelijktallige mensen achten elkander altijd, kunnen het 
goed met elkaar vinden, en zijn gewoonlijk de beste vrienden van de wereld met elkaar; 
maar liefhebben doen zij elkander nooit, want zij vormen samen geen akkoord: daartoe 
worden harmonische tegenstellingen vereist, bijvoorbeeld het meest tussen 3 en 5, 3 en 
7, enzovoorts.


De periodiciteit, alom in het heelal aanwezig, openbaart zich ook in het merkwaardige feit, 
dat de erfelijkheid meestal een lid overspringt, zodat de kleinzoon - zoals ook 
etymologisch het geval is - de zoon is van de grootvader, en zeer dikwijls van déze, niet 
van de vader, de fysische en psychische eigenschappen erft. De mens heeft geen 
oerbeelden in zich, maar moet bij al wat hij vormt en modelleert een voorbeeld hebben, 
dat hij overeenkomstig zijn opvatting wijzigt en verandert. Dat de ouders volgens de hen 
omringende vormen arbeiden, wordt bewezen door de familiegelijkenis, en ook door het 
feit dat de moeder de dochter meer volgens het beeld des vaders, en de vader de zoon 
eer volgens het beeld der moeder vormt. Dr. Crocq te Brussel heeft door duiven van 
verschillend ras bewezen, dat de vrouwelijke jongen allen tot het ras des vaders, en de 
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mannelijke evenzo tot het ras der moeder behoorden. Ook bij de mens, zij het dan ook op 
vrijere wijze, doet deze wet zich dikwijls gelden, maar tegelijkertijd en om dezelfde reden 
de wet van het overspringen van de grootvader op de kleinzoon; want vader en moeder 
zien en kennen elkaar niet zelf, maar slechts wederkerig. De vader ziet zichzelf niet, en 
kan dus zijn zoon niet naar zich modelleren, maar vormt - onbewust - zijn kind volgens 
het beeld van zijn eigen vader, die zich reeds bij de intrede in de wereld als de normale 
mens aan hem voordeed. 


Dat ook de fysieke eigenschappen: lichaamsgebreken, blindheid, aanleg tot 
krankzinnigheid, enzovoorts, eveneens rechtstreeks van grootvader op kleinzoon 
overgaan, laat zich daaruit verklaren, dat het fysieke een product van het fysische is, en 
dat derhalve, gelijk door belangwekkende voorbeelden bewezen wordt, zoals nu en dan 
bij tweelingen, een bepaalde ziel ook een bepaald lichaam met bepaalde deugden en 
gebreken moet voortbrengen. Een volstrekt en volkomen identieke ziel zou, gesteld dat 
dit in 't algemeen ooit mogelijk ware, een tot op de kleuren der haren toe, ja tot op de 
wratjes aan de kin of op de bovenlip, identiek lichaam moeten voortbrengen. Tot recht 
verstand dezer zaak wordt hier natuurlijk een inzicht in de macht van het onbewuste bij 
de mens vereist; en daartoe behoort ook ons geloof dat in hem, als microkosmos, elk 
deel met het geheel overeenkomt. Evenals in het weefsel van de oogappel elke doorstane 
ziekte zich, naar men beweert, herkenbaar afspiegelt, zo laat ook elke daad, elk woord, ja 
elke gedachte, een spoor, een stoffelijke verandering, om zo te zeggen een litteken 
achter, voornamelijk in de hersenen. Zo brengt ieder psychisch beeld in het lichaam een 
daarmee overeenkomend en zich steeds hernieuwend beeld voort, gelijk aan 50-jarige 
littekens en aan de eerst na verloop van 30 en 40 jaren tevoorschijn komende gevolgen 
van zonde te zien is, hoewel het gehele lichaam zich sedert die tijd herhaalde malen 
hernieuwd heeft. Overigens is de deze verklaring ook een logische deductie. Dat de 
erfelijkheid van de grootvader op de kleinzoon overspringt, is een feit; evenzo dat zij 
slechts door vader en moeder kan overgebracht zijn; derhalve kan niemand anders dan 
de ouders dit beeld van de dikwijls reeds lang gestorven grootvader op het kind 
afdrukken.


Stelt men zich voor, dat volgens deze wet de lijn der mensheid uit twee ineengevlochten 
getallenreeksen: 1, 3, 5, 7 … en 2, 4, 6, 8 … bestaat, dan volgt daaruit, dat de geslachten 
steeds schommelen tussen de mannelijke, voortbrengende en ideeënrijke oneven 
grondgetallen, en de vrouwelijke, ontvangende en voelende even; waardoor een 
opeenhoping en afdwaling der families en der volken in een en dezelfde richting op 
doeltreffende wijze verhinderd en aan de natuurwet voldaan wordt, die wij aangeduid 
vinden in het Franse spreekwoord: "Pére avare, fils prodigue." Hoe heilzaam deze 
gestadige schommeling is, ziet men aan de geestelijke verarming en eenzijdigheid van die 
families, die - zoals bijvoorbeeld de Bourbons - door voortdurende onderlinge huwelijken 
zich tegen die wet verzetten.


In aansluiting op de vraag der erfelijkheid heeft Ad. Gaul te Leipzig de theorie verkondigd, 
dat ieder ouderpaar achtereen volgens 4 door hen volgens het familietype 
geïndividualiseerde grondtypen voortbrengt, enigermate overeenkomt met de 4 
temperamenten, die van het 5de kind af zich iets getemperd herhalen, zodat 6 met 2, 8 
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met 4 in zwakkere vorm overeenkomen. Al laten dergelijke geestelijke getalwetten zich 
ook moeilijker bewijzen dan de stoffelijke, juist omdat zij hoger zijn, en zich derhalve vrijer 
en rijker ontwikkelen; toch moeten wij a priori aannemen, dat God, die van het atoom tot 
in het menselijk lichaam alles volgens getal en gewicht gemaakt heeft, ook de psychische 
en intellectuele hoedanigheden en hoeveelheden der ik-heid overeenkomstig wonderbare 
getalwetten heeft gerangschikt. Zo kent bijvoorbeeld de Bijbel een beslissende waarde 
aan de eerstgeboorte toe.


* * *

Zo dringt zich dus hoe langer hoe meer de gevolgtrekking aan ons op, dat aan ieder 
wezen, van het atoom tot de mens, een grondgetal, een hogere wiskundige vergelijking, 
ten grondslag ligt, die tegelijkertijd zijn chemische samenstelling, zijn fysische 
verhouding, zijn uitwendige vormen, zijn gestalte, zijn stem, kortom zijn gehele 
ontwikkeling of evolutie in de tijd regelt; en dat dit grondgetal, tevens ook woord, voor 
God de ware naam van dit wezen is. "Ik ken u bij uw naam!" zegt God tot Mozes. Van 
deze mening waren, al drukten zij haar ook met andere woorden uit, reeds Pythagoras, 
Plato, en onder de nieuwere J. Böhme, en ook de zieneres van Prevorst, die deze mannen 
niet eens bij name kende.


Wij vinden in heel de natuurwetenschap, in de filosofie en de symboliek van het heelal, 
niets dat tegen, maar wel veel dat vóór deze veronderstelling pleit. Uit die hoofde is het 
grondgetalwoord van ieder wezen, evenals boven voor het Gothische rondvenster het 
getal 12, de tovercirkel, waarbinnen zijn evolutie, zijn ontwikkeling in ruimte, tijd, stof, 
vorm en klank, zowel geestelijk als lichamelijk plaatsheeft: de wet zijns levens en de norm 
zijner ik-heid. Dat er zo iets voor ieder mens in ’t algemeen bestaat, en dat niet zo maar 
een ieder bij het binnentreden van het aardse leven de vrijheid heeft om een Mozes of een 
Elia, een Luther of een Bismarck, een Raphaël of een Bach te worden, zal wel voor 
iedereen duidelijk zijn. Maar evenals elk heideroosje onder gunstige omstandigheden een 
thee- of mosroos kan worden, heeft ook ieder mens, en ieder wezen in ’t algemeen, de 
macht om binnen de in zijn grondgetalwoord, in zijn ware naam liggende mogelijkheden 
te evolueren; en de volmaaktste mens zou derhalve die zijn, die zich zoveel doenlijk 
volgens al de mogelijkheden van zijn grondgetal harmonisch ontwikkelde. De Bijbel pleit 
voor deze zienswijze door het grote gewicht, dat hij aan de naam toekent, en ook door de 
aanduiding, dat er een door God gegeven ware naam bestaat. Zo wordt er nu en dan ook 
aan de mens een andere naam gegeven: Abraham in plaats van Abram, Sara in plaats van 
Saraï, Israël in plaats van Jakob; en krachtens dit hemelse decreet worden hun ruimere 
levenshorizonten gesteld, een grotere bestaans- en werkingskring rondom hen getrokken.


Onder alle volkeren en in alle typen werd de naam steeds als het hoogste eigendom van 
de persoon beschouwd en geëerd; algemeen heerst de mening, dat men door en bij het 
noemen van de naam in betrekking met de genoemde treedt, en ook een macht over hem 
verkrijgt, evenals omgekeerd alle spottend gebruik en misbruik van iemands naam met 
een hem aangedane belediging gelijkstaat. Zo werd bij de Perzen de naam van de boze 
Ahriman omgekeerd geschreven: zozeer vreesde men door het noemen en lezen van zijn 
naam hem te prikkelen, aan te roepen, invocare. Wie daarentegen, zeiden de Joden, de 
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verborgen krachten van de hoogste naam kent, kan daarmee ziekten genezen, geesten 
bannen, de elementen bevelen, en heet Baal Schem: de bezitter of de heer des naams. 


Daarom was het dan ook in de oudheid vaak op straffe des doods verboden, de koning 
bij name te noemen; en zelfs nu nog is zowel op de Fiji-eilanden als op Korea de naam 
van het opperhoofd "tabu", d.w.z. heilig, evenals het ook de kinderen verboden is de 
naam huns vaders te noemen. Dit gebruik komt ons barbaars en zinneloos voor; maar wie 
zou het durven wagen, hier in Europa een koning of keizer met Lodewijk of Wilhelm aan te 
spreken? en waar ter wereld doet een welopgevoed kind dat tegenover zijn ouders? Zo 
vermijdt de dienstbare en ondergeschikte het gebruik van de naam van zijn gebiedster, 
van zijn meester, en zegt hij: mijn mevrouw, mijnheer de graaf, mijn patroon, mijn "volk", 
mon maitre, il padrone, mylord, Sir; en evenzo in het leger. Dat zijn ontwijkingen van de 
gevreesde of geachte naam.


Zo weten wij allen, hoe in de dagelijkse omgang het uitspreken van de doopnaam 
terstond een wederzijdse band aanknoopt; en terecht verbiedt ieder meisje dit aan een 
haar vreemden man. Dat alles heeft zijn diepere grond in de heiligheid van de naam. 
Hoeveel groter zou dit zijn, als wij bekend waren met de verborgenheden en de 
toverkracht der ware taal, die wij op de nieuwe aarde zullen spreken! "Gij zult", belooft 
Jehova aan Jeruzalem, "met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond des 
Heeren zal uitspreken!" De overwinnaar belooft Christus als grote loon: "Ik zal hem een 
witte steen geven, en een nieuwe naam er op!"


Onze namen zijn weliswaar dood: lege schillen, welker kern wij verloren hebben, maar 
hoe leefde oorspronkelijk iedere naam, hoe sprak daarmee de hem uitroepende! Eros (van 
Varas, Sanskrit voor vuur of liefde): gij verterende! Vulkanus (Sanskrit ulka, of vulka, vlam): 
gij vlammende! Jozua: gij redder! Clara: lichtende! En ook de volken wisten, wat hun 
naam betekende, waarom zij zó en niet anders heetten; zo bijvoorbeeld de Germanen, die 
weer- en geermannen (geren = zeemanswoord voor afhouden); Britonen of Britten, de 
beschilderden; Slavonen, de mannen des roems; Bedoeïenen, mannen van het vrije veld; 
de Walen, Wallisers, de Wälschen en Welschen, dat zijn, zoals wij gezien hebben, de 
voortgolvenden (Duits = Wallenden), d.w.z. de vreemden die door het dal (vallée, vallon, 
valley) voortstromen, evenals de golven der rivier.


Reeds hier op aarde is de naam gewichtig. Nomen est omen, plachten de Romeinen te 
zeggen; en wij moeten onze naam eer aandoen, hem waarmaken, hem in vervulling 
brengen. Een groot man, een grote naam. Alexandros, Hannibal, Cesar, Attila, Napoleon, 
Bismarck, worden krachtige, pittige figuren genoemd; Meyer en Mulder, in Engeland 
Brown en Smith, heten jan-en-alleman; heet men echter Gambetta (beentje), Boulanger 
(bakker), Heimerle (huisje), enzovoorts, dan komt men niet tot historische betekenis. Ook 
bij de naam doet zich dikwijls, evenals bij de profetische droom, de ironie gelden. 
Theodoor, de gave Gods, wordt een kind der smarten; de Gottlieb is een verwerpeling, de 
Frederik (aan vrede rijke) een rusteloos en rumoerig wezen; en Naomi wordt een Mara. 
Omdat zijn moeder hem "smart" genoemd had, daar hij met smarten gebaard was, dus 
wordt ons van een man in de Bijbel verhaald, bad hij, door deze naam beangstigd: "Ach, 
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dat gij mij liet zonder smarten zijn al mijn dagen!" En God verhoorde hem. (1 Kronieken 4 : 
9, 10, volgens de grondtekst)


In hoeverre kan nu de naam met het wezen der dingen en der mensen overeenkomen? 
Eerstens, gelijk algemeen bekend is, door zijn betekenis: Salomo, vredevorst; Ariël, de 
leeuw Gods (brandofferaltaar): Jeruzalem, de Vredestad, en zovele andere, ook 
hedendaagse namen. Ten tweede door de in ons eerste hoofdstuk aangewezen betekenis 
der verschillende klanken en letters in de natuurtaal. Hoe verduisterd en onvolkomen de 
kennis van deze oorspronkelijke betekenis der taal ook bij ons is, toch straalt zij de 
deskundige schoon en klaar uit menige naam toe, en stemt zij verrassend met de 
eigenschappen van de aldus genoemde overeen. Zo komt de naam Jezus, als die van de 
grote, maar lijdende Ik-heid van Christus, niet meer in de Openbaring voor, maar heet hij 
daar: het Woord Gods, de Heer aller heren en de Koning aller koningen, de Alpha en de 
Omega, het geweldige actieve Ik en tevens het Al der schepping, waarbij ook hij een 
naam geschreven draagt, die niemand kent dan hij zelf, (Openbaring 19 : 12) de hem 
alleen bekende heerlijkheid uitsprekend, "die hij bij de Vader had, eer de wereld werd", 
die niets met de zondeval en de verlossing uitstaande heeft, en die hij behouden zou, ook 
al ware dit heelal nooit ontstaan.


Zo is in de ware wereld de ware naam tegelijkertijd de kiem en de norm van het wezen, en 
bevat hij, evenals het ei, al het toekomende, evenals de eikel de wet van de eikenboom. 
Onze aardse naam is wel slechts een afschaduwing van hetgeen hij zijn moet en zijn zal, 
maar toch duidt hij meer dan men meer ons wezen aan, en staat hij in betrekking tot onze 
ware, toekomstige naam; want nog nooit, sedert de wereld staat, werd aan enig mens 
door zijn ouders deze of gene naam "toevallig" gegeven, hoezeer zij het misschien ook 
zelf geloofden.


Van een begrip omtrent het bestaan van een zodanige formule en vergelijking van iedere 
menselijke ik-heid getuigt de naam op zichzelf reeds. Want vanwaar de wetenschap, dat 
ieder wezen een naam heeft, - vanwaar de vraag: hoe heet de man? en de voldoening van 
hem te kunnen noemen, - wanneer dit alles niet voortvloeit uit het duistere bewustzijn, dat 
daarvoor in de hemelse taal een kenmerkend, beslissend en bepalend woord bestaat? 
Dat God een naam heeft, behoort tot de grootste wonderen. "Wat vraagt gij naar mijn 
naam? Die is toch Wonderlijk!" (Richteren 13 : 18). En wederom is elke naam van een 
geschapen wezen een naam Gods, en is ook hij wonderbaar.


Van deze waarde en dit gewicht, van deze diepe en innerlijke betekenis des naams, is de 
Bijbel vol. Zo wordt er bevolen: "Zijn naam zal Jezus zijn", "Hij zal Johannes heten." 
"Noem uw dochter Lo Rucha-ma en uw zoon Lo Ammi" (Hosea 1 : 6, 9); waaruit te zien is, 
dat, gelijk reeds uit taalkundig oogpunt, de naam van het individu met de lotswisselingen 
van zijn volk in verband staat. Ik spreek tot mijne gezalfde, tot Kores;" (Jesaja 45 : 1) en 
wederom: "Er is geen andere naam onder de mensen gegeven", en de eerste en hoogste 
bede luidt: "Uw naam worde geheiligd!?" Wee hem, die deze naam met onreine mond 
spottend of lasterend uitspreekt: daarmee roept hij magische, goddelijke krachten op, die 
hem eenmaal verteren zullen! "Gij zult mijnen naam niet ijdellijk misbruiken!" is niet maar 
louter een voorschrift van de een of andere hofétiquette. - Daarentegen is het de 
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berouwhebbende zondaar vergund, ja bevolen, "de naam des Heeren aan te roepen", dus 
God door het noemen van zijn naam te prikkelen, hem opmerkzaam te maken op zijn 
smeken, zodat hij "om zijns naams wil" niet anders doen kan, dan de bede verhoren.


Zo wijst de Bijbel er ook overal op, dat de waarachtige naam een hoger, het innerlijkste 
wezen van de genoemde in zich bevattend woord is. Wie zou er nog aan kunnen of 
durven twijfelen, dat het deze ware naam is, en niet de aardse, die geschreven staat in 
het grote Boek des levens? Deze naam aller schepselen staat daarin, reeds van vóór de 
schepping der wereld? of eerst van hun geboorte als mens af? Niet een "inschrijven" 
maar een "niet uitwissen" van onze namen uit dat Boek, belooft ons de Heer. (Openbaring 
3 : 5) In de Openbaring vinden wij het bewijs voor deze onze beschouwing van woord, 
getal en naam. Zo bijvoorbeeld in de gewichtige woorden omtrent het getal van de naam 
van het beest. En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of 
de naam van het beest, of het getal zijns naams; "hier is de wijsheid: die het verstand 
heeft, rekene dit getal van het beest, want het getal eens mensen, en zijn getal is 
zeshonderd zes en zestig." (Openbaring 13 : 17, 18) En evenzo: "Die overwonnen, hebben 
het beest en het getal zijns naams." (Openbaring 15 : 2) Hier hebben wij dus een getal, 
dat tegelijkertijd naam is. Dit getal, schijnbaar van eenvoudig aritmetische (rekenkundige) 
aard, kan berekend worden, waartoe echter groot verstand of inzicht in het wezen en de 
verborgenheden van het getal nodig is; en door de berekening van dit getal moet er 
inzicht in het wezen en de bestemming van het beest verkregen worden.


Dit getal is voorts "het getal eens mensen". (vers 18) Dus zal het beest niet alleen 
eenmaal een mens zijn, doch daarmee is ook gezegd, dat de mens, en wel ieder mens, 
een getal heeft, dat tevens het getal zijns naams, dus ook zijn naam is. Men ziet dus, dat 
deze veelbetekenende Schriftplaats volkomen in overeenstemming is met onze 
beschouwing.


En wat nu de uitlegging van dit getal 666 betreft: daartoe behoort in de allereerste plaats 
het verschijnen van het beest, maar ook de in Joël 3 : 1 en 2 beloofde uitstorting van de 
goddelijke Geest, die onder andere de Godmensen een diep inzicht in het wezen van het 
getal, van het woord, en van de beiden verenigende, tegenwoordig nagenoeg geheel 
verleerde oer- en natuurtaal geven zal, waardoor zij niet alleen dit getal en deze naam, 
maar ook andere, zonder moeite zullen ontcijferen. In tegenstelling met dit getal eens 
mensen, wordt in de Openbaring de reeds in Jesaja 62 : 2 en 65 : 15 vermelde nieuwe 
naam tweemaal aangehaald als een naam, die niemand kent, dan alleen hij, die hem 
ontvangt. (Openbaring 2 : 17 en 19 : 12; ook 3 : 12) Ook hier is de naam blijkbaar een het 
mysterie der ik-heid openbarend hoger woord of getal.


* * *

Evenals al het aardse, is ook het aardse getal een beeld: een gelijkenis van het hemelse. 
Wanneer wij in de Bijbel, bijvoorbeeld in de volgens het door Mozes aanschouwde 
voorbeeld gebouwde ark des verbonds, in de profeten, bijvoorbeeld in Daniël en Ezechiël, 
en in de Openbaring, zovele getallen vinden, welker betekenis ons ontgaat, dan krijgen 
wij de indruk, dat het slechts in de aardse taal overgezette breuken van een hemels getal 
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zijn, dat in de tempel Gods, aan de bron aller oorzaken, aan de wortel van al het zijn, heel 
de evolutie van het heelal volgens Gods eeuwig raadsbesluit regeert. Al beseffen wij ook 
van de betekenis van 4 als het getal der wereld, van 3 als het goddelijk getal, van 10 als 
het getal des mensen, van 12 als het getal Israëls, een weinig, dan is dit toch slechts een 
duister begrip omtrent de mysteries van het hemelse getal. Maar wél zien wij uit de 
Openbaring, dat op de nieuwe aarde en in het nieuwe Jeruzalem het ware getal zich in de 
ware ruimte, tijd en stof als schoonheid en harmonie heerlijk ontwikkelen zal: als de 
uitdrukking van het oergetal, van de logos, waardoor alle dingen geschapen zijn.


Het getal, zegt menigeen, heeft toch alleen waarde en betekenis voor de stoffelijke 
wereld; liefde, geloof, hoop, enzovoorts, laten zich niet met getallen afmeten. Hoe onjuist 
deze mening is, kan reeds bij een weinig nadenken blijken! Er doet zich reeds een 
logische tegenstrijdigheid voor, wanneer men zegt: volgens de Bijbel is het getal 3 het 
getal der Godheid, het getal 40 dat der beproeving en verzoeking, enzovoorts, en 
vervolgens beweert, dat het getal geen geestelijke grootheden kan uitdrukken. Heeft het 
getal 10 = 5 + 5 in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden geen geestelijke waarde, 
dan is dit getal totaal waardeloos en had het liever weggelaten moeten worden; en 
ditzelfde is ook van toepassing op al de getallen in de gelijkenissen en in het leven des 
Heeren. Hebben zij echter wél een geestelijke betekenis, dan kan er wél iets geestelijks 
door het getal worden uitgedrukt.


Liefde, geloof en hoop zijn krachten; en alle krachten zijn meetbaar, en een onmeetbare 
kracht zou een onding zijn. Wij beschouwen zulke geesteskrachten alleen daarom als 
onmeetbaar, omdat wij de geestelijke maat- en meetstaf daarvoor niet hebben, evenals 
de wilde om dezelfde redenen van mening is, dat wind, warmte en licht niet meet- of 
telbaar zijn. Maar zoveel weten wij en de onbedriegelijke taal toch wel (en de Bijbel 
bevestigt het trouwens ook) dat er een grote en een kleine liefde, een sterk en een zwak 
geloof, en ook tweeërlei hoop bestaat; dat deze krachten kunnen af- en toenemen; dat zij 
dus, zoals alle krachten, hoeveelheid en hoedanigheid bezitten, en dat de ene mens 
twee-, ja tienmaal, meer geloof of energie of wilskracht hebben kan, dan de andere, gelijk 
ook Elisa bidt: "Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn!"


Daarmee, en ook met andere plaatsen der Heilige Schrift, is duidelijk uitgesproken, dat 
deze ziels- en geesteskrachten meetbaar zijn. "In ’t algemeen ligt daarin het onderscheid 
tussen Schepper en schepsel, dat, evenals alles aan God oneindig, onmetelijk en 
onmeetbaar is, zo daarentegen alles aan het schepsel eindig is, begrensd en meetbaar. 
En al wat meetbaar is, kan uitgedrukt worden door het getal. Al is ook, gelijk wij boven 
zeiden, menige hoeveelheid, zoals de kwadratuur van de cirkel, niet in aardse cijfers weer 
te geven, toch bewijst de wiskundige ons, dat er daarvoor een getallenuitdrukking 
bestaat, bijvoorbeeld in het decimaal-stelsel. En de geestelijke krachten zijn meetbaar 
door het hogere en hemelse getal. Dit is de formule, de wet van hun verschijning, het vat 
waarin zij gegoten zijn, waarzonder zij evenmin kunnen bestaan als kostbare wijn zonder 
flessen of okshoofden (inhoudsmaat in de vorm van een groot vat), behalve dat getal en 
wezen in de hemel veel inniger in elkaar werken en zijn, dan hier op aarde ooit met inhoud 
en vat het geval is.
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Veel Christenen menen dan ook ten onrechte, dat de natuurwetten en de wetten der 
zedelijkheid in generlei verband met elkander staan. Bij de snelle vorderingen der 
wetenschappen en de gestadige ophoping van schier niet meer te overziene feiten en 
waarnemingen op elk gebied, schaffen zij zich een moreel slakkenhuisje aan, waarin zij 
zich zo af en toe eens opsluiten, om zich daarin dan een poosje te voeden met 
godsdienstige begrippen en denkbeelden, die weinig of niets met hun intellectuele, 
wetenschappelijke of overige leven gemeen hebben; en staat het voor hen meer of min 
met een salto mortale gelijk, wanneer zij van hun alledaagse leven en de daarbij 
behorende gedachten op de goddelijke en eeuwige moeten overgaan. De ware Christen 
woont gelijkvloers in deze en in de toekomende wereld: het tijdelijke is voor hem eeuwig, 
het eeuwige is voor hem tijdelijk; en God is voor hem overal!


Dat de natuur en de moraal door verschillende wetten beheerst zouden worden, is reeds 
daarom onwaar, omdat één en dezelfde God ze gedacht heeft: in hem is geen scheiding 
en disharmonie denkbaar! Bij ernstig nadenken begrijpt men spoedig, dat de 
natuurwetten de grondslag der morele vormen. Evenals een mens eerst leven, dus eten, 
drinken en slapen moet, eer hij goed of slecht handelen en zich bekeren kan, zo moeten 
ook de wetten van het getal aanwezig zijn, vóór en aleer die van het recht en de 
gerechtigheid ontstaan; maar laatstgenoemde zijn in kiem reeds in de eerste aanwezig. 
De wetten volgens welke de plant onbewust groeit, groent, bloeit en vruchten draagt, zijn 
volkomen dezelfde, - dit zegt ook Christus, - volgens welke de Christen bewust en 
onbewust in God groeien, bloeien en vruchten dragen moet. De wetten der stoffelijke en 
geestelijke aantrekking, van de geboorte en de voeding, van het eten en het drinken, en 
de gevolgen van de overtreding dezer wetten, bijvoorbeeld van het lichamelijke en 
geestelijke alcoholisme, zijn voor geest en ziel identiek: evenzo die van de de fysieke en 
psychische krankheid, van het fysische en psychische afsterven door verschillende 
oorzaken, en de fysische en psychische genezing. Er bestaat slechts één goddelijke 
eenheidswet in het heelal.


Elke mening, als zou het absolute getal, de onverbiddelijke mathesis (wiskunde), wel al 
het stoffelijke en het aardse regeren, maar in het rijk des geestes geen recht van 
medespreken hebben, is een der grootste zwakheden in de wereldbeschouwing van vele 
mensen. Daarmee worden de gerechtigheid, het recht, het schone, het ware, in plaats van 
- zoals de Griek het zo schoon begreep - absolute dingen te zijn, tot zaken van het 
gevoel, van het subjectieve, veranderlijke oordeel gemaakt; en daarom waggelt en 
wankelt ons wereldgebouw, en ook ons Christendom. Wij mensen leven en bewegen ons 
evenzo in het betrekkelijke als in het perspectivische: wat ons groot, wijl nabij, toeschijnt, 
komt ons gewichtig voor; het ons klein voorkomende, wijl veraf zijnde, schijnt ons nietig 
toe. Maar evenals God "overal de geometrie toepast", gelijk Plato zegt, zo ook overal de 
rekenkunde bestaat en de hogere algebra. Hij is mathematisch. Voor hem bestaat er geen 
"quantité négligeable." Evenals het door alle aeonen doorgetelde getal zijner grootheid 
nooit te bereiken is, wordt ook voor hem een steeds afnemende breuk nooit tot "niets"; 
altijd blijft het schepsel eindeloos ver van hem af, en nooit wordt de, al is het ook vóór 
nog zo lange tijd gepleegde kleinste zonde onbeduidend!
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Evenals dit getal het denkbare en geschapene Al in zich sluit, bevat het ook het goede en 
het kwade. + 1 is het goede, het positieve, het leven, het zijn, het ja! -1 is het kwade, het 
negatieve, de dood, de vernietiging, het neen! In het + en het - ligt alles op aarde; en de 
mens staat daar als 1, en kan nu voor zichzelf en zijn gehele bestaan + of - zetten. Geen 
denken is er zonder het getal mogelijk, evenals ook al de logica-formules van Aristoteles 
slechts getalsvergelijkingen zijn. 1 = 1, dat is ook gerechtigheid: oog om oog, tand om 
tand. 2 + 2 = 4, of 2 x 2 = 4, de wet van de vermeerdering, van het bezit; 4 : 2 = 2, dat is 
de wet der verdeling, der kennis; het kleinste getal niet = 0 achten, dat is trouw. En het 
geheel, dat is waarheid: een eeuwige, goddelijke wet, waaraan geen geschapen wezen, 
geen enkele, al is het ook nog zo goddeloze mens zich onttrekken kan; want er zijn wel 
Godloochenaars geweest, maar nooit een mens die met gezond mensenverstand 
beweerde, dat 2 + 2 meer of minder was dan 4. Van deze waarheid getuigt de taal, 
wanneer zij zegt: dat is zó waar als dat 2 x 2 = 4 is; wanneer zij van een mens zegt dat hij 
te dom is om tot 10 te tellen, d.w.z. dat het het hem zelfs aan de allereenvoudigste kennis 
ontbreekt; wanneer zij iemand, die onverschillig is omtrent logica en gerechtigheid, 
daarmee kentekent, dat zij van hem zegt: hij wil vijf voeten aan een schaap hebben!


Zo geeft het getal ons de norm van het eeuwige denken; en wie niet in staat is om 
wiskundig te denken, is ook niet tot goddelijk denken in staat. Al het ongeveer, 
omstreeks, betrekkelijk, globaal, omtrent, bij benadering, circa, enzovoorts, enzovoorts, al 
onze halfheden en fragmenten, vergelijkingen en middelwegen, komen in Gods Woord 
niet voor; de Bijbel is het radicaalste en wiskundigste boek, dat er bestaat: hij kent geen 
breuken en wil slechts gehele mensen. Ons relatief, getalloos en onlogisch, 
onmathematisch denken, dát verlamt ons! Wij zeggen dat er vijf voeten aan een schaap 
zijn, en dat God een goed man is.


* * *

God heeft ons in de laatste tijd als geneesmiddel tegen de uit het kennen van miljoenen 
feiten voortvloeiende verbrokkeling en specialisatie de kennis geschonken, dat er in het 
grote heelal slechts één wet, slechts één kracht, en zekerlijk ook slechts één stof bestaat. 
Hoe langer hoe meer bemerken wij, dat dezelfde natuurwetten overal regeren: dat de 
dubbele sterren zich ook volgens Kepler's wetten en in de kromme lijnen der kegelsnede 
bewegen, dat ook op andere werelden de stof vast, vloeibaar of gasvormig is, en dat, 
zoals de meteorieten bewijzen, ook in de verre ruimte dezelfde stoffen als op aarde 
volgens dezelfde wetten kristalliseren; kortom: dat God voor heel zijn schepping slechts 
één en dezelfde wiskunde, werktuigkunde, natuurkunde en scheikunde ontworpen heeft. 
En toch, en omdat wij hoe langer hoe meer het geloof aan deze enige, persoonlijke, 
levende God verliezen, vragen wij hoe langer hoe twijfelender, of er wel ergens een 
absolute waarheid bestaat, en of heel onze wereld- en natuurbeschouwing niet louter 
subjectieve, alle absolute waarheid missende hypothesen zijn.


Hier kan een beschouwing van het getal ons aan enige klaarheid helpen. Want met de 
getallenwet staan alle wetten in verband, en alleen met behulp van eerstgenoemde 
kunnen zij gedacht en uitgesproken worden. Treffend zegt Molitor (Philosophie der 
Geschichte, Band II, blz. 210): "Wanneer 2 x 2 niet absoluut en op en voor zichzelf = 4 is", 
d.w.z. aldus onveranderlijk door de Godheid gedacht is geworden, "dan houdt de wet der 
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identiteit eigenlijk op, de stelling der tegenspraak zou geen evidentie in zich hebben, en 
er bestond derhalve ook geen eigenlijke objectieve waarheid. Wanneer verder de wetten 
der identiteit en der tegenspraak in zichzelf geen noodzakelijkheid bezitten, dus wanneer 
2 x 2 voor een andere wereldorde = 5 kon zijn, dan volgt daaruit ontegenzeggelijk, dat 
ook de zedenwet ons niet daarom ten plicht gesteld is, omdat zij in én op zichzelf goed is, 
maar alleen omdat het de wil der Godheid was, haar ons (hier op aarde) als norm voor te 
schrijven, en dat er ook werelden kunnen zijn, welker bewoners een geheel andere wet 
dan de onze hebben, en aan wie juist datgene als deugd geboden is, wat ons als zonde 
verboden is. Bestaat er voor de Godheid geen absolute waarheid, dan bestaat er voor 
haar (en derhalve ook voor ons) ook geen absolute goedheid."


Evenzo bewijst Henrik Ibsen, dat hij de samenhang tussen zedelijkheidsbegrippen en 
taa lwet ten inz ie t , wanneer h i j aan George Brandes schr i j f t : "Noch de 
zedelijkheidsbegrippen, noch de kunstvormen zijn eeuwig (!) Wie staat er mij borg voor, 
dat op Jupiter 2 x 2 niet = 5 is?" Maar met deze woorden bewijst hij tevens zijn gebrek 
aan inzicht in de samenhang tussen de grondwet van het getal en de feiten der 
verschijnselen, die wij bij Jupiter waarnemen. De beweging dezer planeet volgens de 
wetten van Kepler, haar afplatting volgens de wet der centrifugale kracht, haar vormen en 
haar grootte, ja reeds haar zichtbaarheid alleen bewijzen met wiskundige zekerheid, dat 
ook op haar 2 × 2 = 4 is. Een wereld waarop 2 x 2 = 5 ware, zou ook niet één onzer 
natuurlijke eigenschappen bezitten, en zou ook niet aan één der ons bekende wetten 
gehoorzamen; wij zouden volstrekt niets van haar weten, want zij zou totaal onzichtbaar  
en in ’t algemeen onwaarneembaar voor ons zijn.


Men waant niet, dat dit slechts theoretische beschouwingen zijn, die voor het leven in 't 
algemeen, en bovenal voor het Christelijke leven, geen praktische waarde hebben. Terwijl 
er voor de mens geen hoger goed bestaat dan het geloof in een levende God en in de 
gemeenschap met hem, behoort daarentegen de twijfel aan het absoluut ware, schone en 
goede tot de verderfelijkste dwalingen van de tegenwoordige tijd. Wanneer een 
zogenaamd Christelijk apologeet, van het gehalte zoals er tegenwoordig velen zijn, in de 
"Christliche Welt" schrijft: "De wet, zoals wij haar uitspreken, schijnt ons de 
noodzakeli jkheid der opeenvolging van zekere gebeurtenissen bij gegeven 
veronderstellingen met juistheid uit te drukken. Of God de wet zo uitspreekt, weten wij in 
't geheel niet; en ook in ’t geheel niet, of zij voor hem zo bestaat." Dan loochent hij met 
deze zich schijnbaar in de hoogste sferen van het abstracte denken verheffende volzin, zij 
het ook al niet rechtstreeks het bestaan van God, dan toch alle goddelijke openbaring en 
evenzo de goddelijke afkomst en gelijkbeeldigheid des mensen. Bestaan de wetten onzes 
levens niet in God, zoals wij ze waarnemen, dan is God niet meer onze Vader, en zijn wij 
niet meer zijn kinderen; want is het denkbaar, dat het werk van een meester volgens 
andere wetten vervaardigd is, dan het denken van deze meester? Zou het beekje ander 
water hebben dan de bron, of de tak een ander sap dan de stam? Is het niet veeleer 
aldus, dat het beekje slechts door het water der bron bestaat, en de tak slechts door het 
sap van de stam? Zoals Christus spreekt: "Ik ben de wijnstok, en gij zijt de ranken." "Blijft 
in mij, en Ik in u."
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Met dit te betwijfelen wordt evenzo de menswording Gods en de Christelijke 
verzoeningsleer op losse schroeven gezet. Want leeft en denkt God volgens andere 
wetten dan wij, hoe had hij dan mens kunnen worden? Een volgens andere voorwaarden 
van het zijn bestaande God zouden wij niet kunnen vertoornen, of ons met Hem 
verzoenen. En evenzo zou dan een goddelijk leven in en met Christus, in en met God, een 
onmogelijkheid zijn.


Daarmee wordt ook de Bijbelse leer van de opstanding en van de hemelse zaligheid aan 't 
wankelen gebracht. Vind ik niet daarboven in God de wetten van mijn zijn en mijn 
bestaan, van mijn verdriet en mijn blijdschap, mijn kracht en mijn macht, mijn ik-heid en 
mijn individualiteit terug, dan heb ik mijzelf verloren, en het Indische Nirwana, ja de totale 
vernietiging, kan mij even aangenaam zijn als een voortduring, welker voorwaarden ik in 't 
minst niet vermag te begrijpen! Ook is hier beneden een voorbereiding tot dat bestaan 
dan onmogelijk: hoe zal ik mij op iets geheel onbekends voorbereiden? Wie weet, of 
daarboven en in die God, die eenmaal alles in allen zal zijn, groot niet klein zal zijn en 
klein groot, schoon lelijk en lelijk schoon, recht onrecht en onrecht recht, ja of het niet 
reeds nú zo is? Tot zulke gevolgtrekkingen leiden die twijfelingen.


Welk een dieper en Bijbelser beschouwing, wanneer een Jakob Böhıme schrijft: Alle 
geboorten, die in God zijn, zijn ook in u; want gij zijt uit alle beginselen der Godheid 
geschapen, en een beeld Gods!"


Met die twijfelingen aan het absoluut ware wordt de Bijbel eigenlijk geloochend. Wat is de 
Bijbel en wat wil hij anders zijn, dan het Woord Gods, d.w.z. het uitspreken der wetten, 
zoals zij in God zijn, zoals God ze zelf denkt, of zou hij anders spreken dan Hij denkt?
Deze God spreekt herhaaldelijk: "Onderhoudt mijn geboden, dan zult gij leven, en mijn 
wet als uw oogappel." (Spreuken 7 : 2) en: "Ik wil mijn wet in uw hart geven en in uw 
verstand schrijven." (Jesaja 51 : 4 en Hebreeën 7 : 10) Vanwaar heeft de zedenwet haar 
kracht en haar macht, zo niet daarvan, dat God een zedelijk God is? En wanneer deze 
God, Schepper en Onderhouder des levens, spreekt: Gij zult niet doden! dan vraagt men 
nog of er in God dezelfde wetten zijn als in ons, en of, er eigenlijk in 't geheel wel wetten 
in hem zijn?! Wanneer er geschreven staat: God is liefde, zouden in hem dan niet de 
wetten zijn, volgens welke wij liefhebben? Hoe zou hij dan ons en wij hem kunnen lief 
hebben, en vanwaar zouden wij deze wetten in ons hebben? Ten allen tijde hebben de 
wijzen het erkend en tot grondgedachte van de godsdienst gemaakt: de natuurwetten 
buiten ons en de zedenwetten in ons, die met de eerstgenoemden één geheel vormen, 
zijn een uitvloeisel der Godheid, en ons denken is een beeld en een gevolg van het 
goddelijk denken. Te beweren dat het denken Gods volgens andere wetten dan de onze 
zou kunnen geschieden, is niet alleen een totaal onwetenschappelijke, wijl volkomen 
ongemotiveerde hypothese, maar plaatst tussen die God en zijn schepselen een 
onoverkomelijke kloof. Plastisch uitgedrukt: wanneer bij deze en voor deze God 2 x 2 niet 
= 4 is, dan begrijpt hij noch het kristal, noch de ster, en allerminst de mens; dan kan hij 
ook nooit of nimmer zich aan hem meedelen, noch de mens tot hem bidden.


Is dit het geval, dan bestaat er geen God; want een God, die volgens andere wetten van 
het zijn en het bestaan existeert dan de mijne, is voor mij eenvoudig niet aanwezig. Dan is 
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het heelal een menselijke hypothese, een hersenschim van ons, zonder objectieve 
waarheid. Welnu, de stelling is oud en overbekend, en op haar plaats in de mond van een 
pessimist als Schopenhauer of een Henrik Ibsen, die van een levende God niets weten 
wil, - maar niet bij mannen, die zich nog Christenen noemen.


Hier is geen wetenschappelijke bespiegeling nodig, maar alleen de eenvoudige, gezonde 
logica. Zijn onze denkbeelden dan krachten? En toch zien wij de wereld vol krachten of 
wetten of gedachten Gods, wat bij hem hetzelfde is! Eens verhaalde een oud man, onder 
een grote notenboom zittend: "Nu zeventig jaren geleden, toen ik een zevenjarige knaap 
was, vond ik hier een noot; ik wilde haar openbreken, maar mijn broeder zei: Neen! wij 
zullen haar planten. En nu zit ik met 28 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen onder deze 
boom, en schud ik er jaarlijks noten genoeg voor mijn gehele familie af!" Is deze 
notenboom nu krachtens een menselijke hypothese gegroeid, of volgens subjectieve 
denkbeelden en begrippen van natuurwetten in het hoofd van de ouden man? Of omdat, 
om met zekere filosofie dwazelijk te spreken, hij zich die als object in zijn brein "gezet" 
had? Hebben wij hier niet veeleer de zichtbare tastbare werking der goddelijke wetten van 
het groeien, het bloeien en het vruchten dragen? Hebben wij mensen bijgeval deze 
wetten uitgedacht?


En wanneer die apologeet dan verder schrijft: "Het is en het blijft totaal onzeker, of wij 
met onze hypothesen de absolute waarheid treffen," dan verwart hij in deze door 
schijnbare ootmoed misleidende stelling op betreurenswaardige wijze de goddelijke 
wetten, die ons overal in de schepping duidelijk in het oog vallen en door het 
geïnspireerde Woord Gods volkomen bevestigd worden, met onze pogingen tot 
opheldering en toelichting dooreen, ongeveer zoals iemand die de Mozaïsche wet met de 
hypothesen van Wellhausen verwart. Of het verschijnsel van de aantrekkingskracht in de 
wereldruimte van de wereldbollen uitgaat of door de wereldether veroorzaakt wordt, en of 
het licht volgens de emanatie- of de undulatie-theorie te verklaren is, dat zijn inderdaad, 
evenals het atoom en vele andere dingen, menselijke hypothesen; maar de planeten, het 
licht en de stof zijn feiten, en evenzo de door Newton en Kepler gevonden wetten, en die 
der schei- en natuurkunde. Het feit, dat 1 + 1 = 2 is, en het daarmee overeenkomende, 
dat groei slechts door opneming en assimilatie van voedsel mogelijk is, of dat het goede 
de liefde, maar het kwade de haat voortbrengt, het categorische bevel en de innerlijke 
aandrang om het goede te doen en het kwade te laten, dat zijn geen menselijke 
hypothesen, maar openbaringen van in God liggende wetten, zoals God zelf ze denkt en 
ze in zijn natuur en zijn Woord duidelijk uitspreekt. "De mens heeft niets, tenzij dat het 
hem uit de hemel gegeven zij!" Waarom erkennen wij, dat de drie hoeken van een 
driehoek samen gelijk aan twee rechte hoeken zijn, en waarom is het zo? Enkel en alleen 
door de gemeenschap van onze geest met de geest van hem, die de driehoek met al zijn 
eigenschappen ontworpen heeft, en omdat het hem behaagd heeft, de driehoek aldus te 
scheppen.


Weliswaar bestaan er graden en trappen van het goddelijk denken; wel zijn de gedachten 
Gods hoger dan onze gedachten, evenals op oneindig zwakkere wijze het wiskundige 
denken ontleding van een Newton in de hoogste hoger is dan het denken van een kind, 
dat de tafel van vermenigvuldiging leert; evenals het muzikale denken Bach in de B-mol-
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Mis en van Beethoven in de Mondschein-Sonate boven dat van de eerste beginner staat, 
die zijn eerste toonladder speelt, of als de hoogste poëzie en het hoogste schrift boven 
het A B C. Maar identiek zijn zij toch! Zonder de tafel van vermenigvuldiging bestaat er 
geen ontleding; zonder de toonschaal zouden noch die Mis, noch die Sonate bestaan, en 
zonder het A B C geen Schrift of Boek Gods.


Zo bestaat er bijna geen dwazer vraag dan deze, of in God ook de wetten zijn, waarvan 
wij zien, dat zij zijn schepping regeren, en die heel ons geestelijk leven veroorzaken en 
beheersen. Want wij kunnen de schepping en haar wetten slechts door tussenkomst van 
de zintuigen leren kennen, door middel van de taal uitdrukken, en krachtens de 
denkwetten opvatten, die hijzelf ons gegeven heeft, toen hij ons naar zijn beeld schiep en 
ons zijn adem als ziel inblies. Wat is alle woord en aller mensen taal anders dan het 
uitspreken van goddelijke wetten, reeds in het kleinste woord? De tien hoofdwoorden der 
taal, het zelfstandig en het bijvoeglijk naamwoord, het werkwoord en het telwoord, zijn 
niet door de mens uitgevonden; hij kan tot in alle eeuwigheid geen andere woorden, ja 
niet eens een nieuwe klinkletter of medeklinker in zich vinden. "In uw licht zien wij het 
licht!"


* * *

Is het getal werkelijk de grondwet van het heelal, dan moet het ontzaglijke helderheid met 
ontzaglijke diepte verbinden; en zo is het dan ook inderdaad. Terwijl iedere enigermate 
heldere kop als spelend en met absolute zekerheid honderden miljoenen kan optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen en delen, hebben van oudsher de diepste denkers schier 
vruchteloos over de verborgenheden van het getal nagedacht. Zo o.a. reeds Pythagoras,  
niets schriftelijks heeft nagelaten, maar die bij al zijn redeneringen tot de gevolgtrekking 
en de slotsom kwam: álles is getal. Zo ook Plato, die in de meetkunde, en in de wiskunde 
over ’t algemeen, ook de wetten van de geest en de wijsbegeerte terugvond. Deze wijzen 
erkenden het: de logos - woord en getal tevens - dát is het mysterie! In de beginne was 
het Woord, en het Woord was God,"


Evenals de mens in een boot in het zonlicht over de golven glijdt, en de sombere diepte 
vol verborgenheden beneden hem niet vermoedt, zo berust heel ons bestaan op een zee 
van mysteries. Zonder mysterie geen zijn, geen godsdienst, geen poëzie, geen kracht, 
geen verlangen of begeren, geen genieten of lief hebben of haten, geen contrasten en 
geen strijd: geen leven! Zonder mysterie de ziel krachteloos en verlamd, vegeteert zij 
slechts, is zij geestelijk dood, of bestaat zij misschien in ’t geheel niet; want zij is immers 
zelf het mysterie, en komt uit het mysterie voort, vandaar dat zij er zich steeds weer in 
verplaatst. Het voedsel der ziel is het mysterie, dit uitvloeisel Gods. Heeft zij iets door en 
door begrepen en doorgrond, - of juister gezegd: meent zij in haar aardse blindheid, dat 
gedaan te hebben, dan wordt het voor haar een lege schaal, en werpt zij het weg als een 
uitgeperste citroen. Vandaar de krachteloosheid van een pedagogiek en van een 
godsdienstige pers, die in de mening verkeren, het kind en de gelovige slechts volkomen 
begrepen en verstane dingen te moeten aanbieden. Slechts door het mysterie wordt de 
ziel groot. Het mysterie drijft de plant en de bloem naar de zon, en de wortel naar de 
sombere diepte. Het mysterie beweegt het dierenrijk in toorn en liefde, in vrees en hoop. 
Het mysterie doortrilt de wereld en stuwt de volken voor zich uit, zodat zij her- en 
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derwaarts trekken, deze naar de zee en gene naar de berg en in de woestijn, zodat zij 
groeien en zich uitbreiden, zich verlustigen in hun macht, zich een eigen kunst scheppen, 
juichend een eigen lied aanheffen, in een eigen stijl en steenschrift tempel en burcht en 
paleis bouwen, en in hun eigen schrift een eigen literatuur schrijven.


Ook in de hemel zal het mysterie niet ophouden: wél zal eenmaal alles in allen zijn, maar 
tóch zal God het schepsel nooit geheel de Schepper begrijpen. God is en blijft eeuwig 
Het Mysterie. Zo begeerde een Johannes een blik in de mysteries der Godheid te werpen 
en op zijn verlangen openbaarde de Geest hem: "In de beginne was het Woord, en het 
Woord was God!" En mysterie bleef het ook voor hém. Dit mysterie heeft van oudsher  
zekere mensen, zekere Christenen, machtíg aangetrokken. Zo o.a. Plotinus en Dante, J. 
Böhme en Pascal, St. Martin, Baader en Novalis; en het behoeft ons niet te verwonderen, 
dat de mysticus, die zich in de verborgenheden van het Goddelijk Woord verdiept, vaak 
een buitengewoon groot wiskundige was, zoals bijvoorbeeld een Pascal, een Kepler, en 
een Newton, die ijverig Böhme’s geschriften bestudeerde.


Dit feit bewijst reeds, hoe onjuist de gewone mening is, dat de mysticus een verbijsterde, 
verward-denkende dweper is. Al zijn die er, en al zijn ze er geweest, toch hebben er bijna 
geen helderder en, wanneer zij hunne aandacht aan de dingen dezer wereld wilden lijden, 
praktischer mensen bestaan dan die Plato, wiens raadgevingen Dionysius van Syracuse 
gered zonden hebben, of dan de uitstekende zeeman en mysticus Christoforus 
Columbus, of de aan mensenkennis zo rijke gezant en politicus Dante, of de grote denker 
Pascal, die met onverbiddelijke logica in zijn "Lettres provinciales" de leer der Jezuïeten 
aan een vernietigende kritiek onderwierp, gelijk ook zelfs de tot de innigste diepte der 
dingen doordringende Böhme om zijn vlijt, zijn onpartijdigheid en zijn gezond 
mensenverstand bekend was. En hoe heeft in de jongste tijd de mysticus Gordon Pacha, 
met helderder blik dan al de staatslieden en generaals, allereerst het Chinese leger 
georganiseerd en de Taiping-opstand bedwongen, en later alleen aan Soedan binnen de 
tijd van weinige jaren vrede en veiligheid gegeven, in plaats van de afgrijselijke 
toestanden die hij er vond: de slavenhandel voor goed afgeschaft, en de landbouw tot 
bloei en ontwikkeling gebracht! Waarlijk: zes zulke mystieken zouden, zoals aan Kreta te 
zien was, een groter geschenk van God aan Azië en Afrika zijn, dan de bescherming van 
al de grote mogendheden samen, met een miljoen soldaten en een miljard guldens op de 
koop toe!


Een niet gering bewijs van de waarheid en de kracht, die er in de levensbeschouwing van 
de mysticus huist, is er ook gelegen in de trek tot hem en tot zijn werken, die vaak de 
meest praktische en prozaïsche, van alle mysticisme het verst verwijderde geesten 
overvalt. Zo heeft bijvoorbeeld reeds menig krijgsman aan de boeken van de mystieke 
Jünger de voorkeur boven alle anderen gegeven. Zo bestudeerde de koude, hardvochtige 
Karel I van Engeland met voorliefde Jakob Böhme, en liet hij diens werken in het Engels 
vertalen; zo las de vrolijke, humoristische keizer Frederik in Thomas a Kempis; zo vond - 
wie zou het ooit geloven? - de sarcastische pessimist Schopenhauer behagen in de 
werken van Madame Guyon, deze predikster van de zuivere liefde Gods, zonder 
vermenging met vrees voor de hel of verlangen naar de hemel (?); zo horen wij de 
materialistische, de zelfmoord der wereld predikenden Ed. von Hartmann na een veel 
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gunstiger beoordeling der mystieken, dan men in de meeste Christelijke boeken vindt, 
uitroepen: "Er moet waarlijk in het mysticisme een onverstoorbare kracht huizen, want 
spot noch verachting, noch de bloedigste vervolgingen, zijn ooit in staat geweest het uit 
te roeien; en beziet men de wereldgeschiedenis, dan moet men toegeven dat het van 
oudsher, zowel voor de individuen als voor de volken, van onberekenbaar nut is 
geweest."


Laat ons niet terugdeinzen voor louter woorden en namen, maar onbevooroordeeld de 
waarheid onder de ogen zien! Christus, deze in alle opzichten volmaakte mens, was ook 
de hoogste mysticus. Hij leefde slechts met de Vader, in zijnen wil, in de ware en 
bovennatuurlijke wereld, en sprak: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld!" Hij ignoreert 
der mensen kunst en wetenschap, acht ze gering, hij bekommert zich niet over sociale 
problemen en filantropische kwesties van de dag, en vat zijn oordeel daaromtrent samen 
in de woorden: Wat baat het de mens, of hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade aan 
zijn ziel? Ook van Hem, als hij weer in ons midden wandelde, zouden de moderne 
Christenen minachtend uitroepen: "Een nutteloze dromer, die nergens praktisch en 
handelend optreedt, en de wereld met louter ideeën meent te kunnen verbeteren!" Maar 
hij had gelijk: met ideeën, niet met feiten. Immers, het feit is niet anders dan de steeds 
gebrekkige en onvolkomen verwezenlijking van het idee; waarom dan ook allen, die iets 
groots en iets blijvends schiepen, indien zij niet, zoals Cesar of Attila, Tamerlan of 
Napoleon I, enkel en alleen door de kracht van hun wapenen hun macht wilden 
grondvesten, idealisten waren. En de idealist en de mysticus gaan altijd in elkaar op, en 
God is het idee van de mysticus. Bekeer met Gods hulp de mens, dan zal hịj zich wel een 
menswaardig bestaan verschaffen. Nog nooit heb ik een Christen in vuil en ellende zien 
omkomen, want "de rechtvaardige doet God het" (ook in deze wereld) "wel gelukken"; 
maar wel zag ik vaak uit moderne arbeiderswoningen met tuintjes en toebehoren - 
hoezeer wij de bewoners deze geriefelijkheden ook gunnen! - ontevreden en verbitterde 
gezichten door de ramen kijken.


Op kiese wijze duidt ook het Evangelie de mystieke zijde van Christus aan door zijn liefde 
tot Johannes, deze door en door mystieke natuur. En zo heeft menig mysticus: Dante en 
Klopstock, Thomas a Kempis en Böhme, meer en blijvender door woord of lied tot stand 
gebracht, dan zo menig filantroop, rijk aan daden en werken, maar wiens arbeid met hem 
ten grave daalde. Maar diezelfde mystiek, zegt menig streng rechtzinnige, die de 
waarheid miskent, dat een Christen ondanks enkele dwaalleringen dichter bij God kan 
staan, dan menig ander met een onberispelijke dogmatiek - leidt tot bedenkelijke 
afdwalingen, tot de ascese der monniken, tot de inbeelding van eigen zondeloosheid, ja 
tot het verbieden van de echt, en dergelijke meer! Ik ontken dat deze dwalingen de 
vruchten der ware mystiek zijn en durf veeleer volhouden, gesteund door feiten, dat, hoe 
groter de mysticus is of wordt, hoe meer hij van deze wellicht bij hem voorkomende 
aanhangsels bevrijd wordt. Wat heeft nu echter de tegenstelling van het mysticisme: het 
platte, prozaïsche Protestantisme met zijn orthodoxie zonder vuur of geest aangebracht? 
Een doods formules- en dogmawezen, een bloot "ja, ja" zeggen, zonder ook maar een 
vermoeden van de krachten der toekomende wereld, van de vrijheid en de macht, van het 
bruisen en ruisen des Heiligen Geestes, van een innerlijk met Christus in God verborgen 
leven. Met leerstellingen alleen komt men niet in de hemel. En daarbij roepen zij: "Ik ben 
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van Luther!" "Ik ben van Calvijn!" Is Luther voor u gestorven? Of zijt gij in de naam van 
Calvijn gedoopt?


Want wat is eigenlijk deze mystiek, die door zo menig Christen - ook zonder zelfs in de 
verste verte te weten, wat hij er van denken of er onder verstaan moet - als de pest en 
Satan geschuwd wordt? Het wezen der mystiek laat zich evenmin als dat van de kracht 
en het leven door een wetenschappelijke definitie volkomen omschrijven, want zij is een 
kracht en een leven! Zij is een leven in een door de innerlijkste geest aanschouwde God, 
als de eeuwig vlammende oergrond van alle leven en alle zijn, in en door wiens gestadige 
kracht de zon wentelt, het blad groent, het water stroomt, en het vuur brandt. Hare 
levensleuze is (J. Claaszen): "In uw licht zien wij het licht!" Zij heeft tot object de 
rechtstreekse verhouding van het individu tot deze God, als van het eindige tot het 
oneindige, van het tijdelijke tot het eeuwige, van het geschapene tot het ongeschapene, 
en wel niet van de mens alleen, maar van het dier, van de plant, van de steen, van de 
lucht en de kracht. Zo is een roos voor de gewone mens een schone, heerlijk riekende 
bloem met doornen. De plantenkundige weet reeds iets meer van haar te zeggen: van al 
haar soorten en nevensoorten, van de omloop der sappen, het omzetten der bladeren in 
bloemkelk en meeldraden, enzovoorts. Voor de natuurkundige en de scheikundige is zij 
nog bovendien een wonderbaar gebouw van miljoenen atomen, dat de kenner 
verschijnselen van endosmose (osmose van water door een wand naar binnen), van 
chemische selectie, enzovoorts te zien geeft. Voor de mysticus is zij dit alles, en 
bovendien nog: een door een grondgetal of ik-heid geregeerde wereld, die volgens getal- 
of geesteswetten evolueert en toch nooit een korenbloem of tulp wordt, een goddelijke 
idee, ja een stuk van de lichamelijkheid Gods, van zijn uit hem voortgekomen schepping. 
Alle aardse rozen zijn niet de roos, evenals alle kinderen niet het kind en alle vrouwen uit 
de vrouw zijn: vandaar het begeren en verlangen, dat hierboven gestild wordt. Alle rozen 
zijn een eenzijdige afbeelding van de roos, die uit het goddelijk doen voortgekomen en 
dus eeuwig is. In het Paradijs was en is de roos; en in de eeuwigheden der eeuwigheden 
zal er de roos zijn: hoe langer hoe schoner, hoe langer hoe heerlijker, ja wonderbaar en 
oneindig binnen haar getal evoluerend, want het goddelijke kán niet gebroken worden.


De mystiek is voorts een gestadig zweven tussen twee afgronden, twee beginselen, twee 
werelden: van het goede en het kwade, van het licht en de duisternis, een voelen van 
deze twee werelden in zich en in zijn minste verrichtingen; een innerlijk luisteren naar het 
gezang der hogere wereld, een wachtend uitzien naar haar lichtstraal, en een sidderen 
voor het worstelen en strijden met de naar beneden trekkende machten der duisternis. 
Haar streven is: in alles en door alles heen het goddelijk aandeel, de goddelijke en 
duivelachtige percenten van elk verschijnsel te kennen, en ze van de schillen, de hulsels 
en omhulsels te ontdoen. Haar doel is het zichzelf verliezen, om zich in God, in wie en 
door wie alles is, waar en heerlijker terug te vinden.


Haar winst is een in God verborgen leven, dat door geen ramp of ongeluk, door geen 
wereld en door geen duivel, door geen leven en door geen dood, kan worden aangetast, 
en reeds hier beneden een bezitten van de blijdschap der eeuwigheid is. Zij is dus de 
ware wijsbegeerte, zoals reeds een Plato, een Socrates, een Pythagoras, haar volgens het 
hun geschonken licht hebben opgevat. Zij is theosofie, doordat zij zich volstrekt niet om 
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menselijke tradities of leerstellingen bekommert, maar zich door het gebed van God de 
Heiligen Geest verwerft, om door middel daarvan deze God en Vader te kennen, te 
aanschouwen, en, van dit centrum uit, zijn schepping. Zij is symboliek, want alles in deze 
schepping is in haar ogen een beeld, een afbeelding en een symbool van het een of ander 
in de eeuwige schepping. Zij is godsdienst en Christendom, doordat zij zegt: Eerst moet 
de mens door en met Gods hulp en genade zich tot God bekeren of door hem bekeerd 
worden, daarna vindt hij in deze God, en alleen in hem, alles. In en met hem weet hij alles, 
ziet hij alles, kan hij alles, buiten hem en zonder hem niets. "Mensenlof", zegt de mysticus 
Gordon Pacba, "is, nauwkeurig bezien, niets anders dan een verloochening van God, 
omdat daarmee uitgesproken wordt, dat de mens ook zonder God goed zou kunnen zijn." 
Tot God ingekeerd, heeft de mens het centrum gevonden. Heeft bij zichzelf verloren en 
God gewonnen, dan is het hem niet meer om het gedeelte te doen, maar om het geheel; 
hij wil niet meer zichzelf, maar God, die in hem is, openbaren; want hij erkent, dat in hem 
toch het Al besloten is, en in deze geheelheid ook hij; hij gaat in God op; zijn streven valt 
met het goddelijke samen, en heeft tot object de openbaring Gods in het heelal; waarbij 
hij ook tevens zelf, als een deel Gods, tot zijn eeuwige, volkomen openbaring komt.


Alle en elke godsdienst is mystisch; maar de mystiek is niet de gehele godsdienst. Zij is 
de godsdienst van het individu, niet van de gemeente; zij is de godsdienst, volgens het 
woord van Pascal, als "God aan het hart voelbaar." De mystiek houdt zich niet bezig, 
althans niet rechtstreeks, met het bestuderen van de voorstelling en de geschiedenis der 
gemeente van Christus, noch met haar organisatie, haar godsdienst, de bediening der 
sacramenten, de verhouding tegenover de staat en de wereld, noch met de leer der 
goede werken. Gods Woord is mystisch van het begin tot het einde, doordat het enerzijds 
de schepping en de mens, het Al, rechtstreeks en door natuurwetten en natuurkrachten 
onmiddellijk tot het grote centrum en Eén terugbrengt; anderzijds doordat 't zich niet op 
het verstand, maar op het aanschouwingsvermogen van de door de Heilige Geest 
verlichte mens beroept, o.a. in de schepping en in de zondeval, in de wet op Sinaï, en in 
het wonder over t algemeen. Mystisch zijn de Mozaïsche wet en offerdienst; mystici 
waren Elia, de grootste profeet, Johannes de Doper, de grootste van allen die uit vrouwen 
geboren zijn, en Johannes, de geliefde discipel des Heilands. Mystisch en magisch zijn de 
zegen en de vloek (zie Deuteronomium 28), de bekering en de wedergeboorte, en bovenal 
het gebed. Is uw gebed niet mystisch en magisch, dan is het een zinneloos geprevel, ja 
volgens de verklaring van een bekend wijsgeer: "een aanval van woeste waanzin." Want 
gij beweert met weinig woorden, die gij uitspreekt, met dit beetje in beweging gebrachte 
lucht, door alle hemelen der hemelen tot aan de Schepper van het heelal door te dringen, 
en de gevoelens, voornemens en wetten van deze Schepper en Heerser ten uwen gunste 
te kunnen veranderen: hem te bewegen, dat hij u, tegen de loop van uw lot in, 
gezondheid in plaats van ziekte, brood inplaats van honger geve, het u bedreigende 
onheil uit de weg ruime, of zich verheugt over uw lof, en u dankzegt voor uw dank! 
Inderdaad iets onbegrijpelijks, iets magisch! Elke gebedsverhoring, zoals die van Monica, 
is nog een gans ander wonder dan wanneer Jozua de zon laat stil staan; en daarbij gaat 
het met deze gebeden der biddenden, evenals met de oneindige lichtstralen, die elkaar 
miljoenenvoudig in het heelal kruisen, zonder elkaar wederkerig in het minst te storen of 
te vernietigen; ook iets onbegrijpelijks!
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* * *

Met de mystiek nauw, ja onafscheidelijk, verbonden zijn het wonder en de magie - ook 
een in de ban gedaan, ook een misbruikt en verkeerd begrepen woord! – Daarover slechts 
dit weinige. Magisch is alle wisselwerking tussen het onstoffelijke en het stoffelijke, in 
onderscheiding van het mechanische, fysische of chemische inwerken van het stoffelijke 
op het stoffelijke. Magisch werken op elkander geest en stof, ziel en lichaam; magisch 
werken de blik en de aanblik, het gezicht, en bovenal het woord. Geen mens, geen 
schepsel, dat niet magisch op zijn omgeving werkte, en er niet magisch door beïnvloed 
werd. Hoogere magie is het gewilde of niet-gewilde werken van de mystieke kennis, hetzij 
in het licht, hetzij in de duisternis. Van de zwarte magie (zwarte kunst) zwijgen wij hier, 
omdat een over haar spreken, zal het niet louter klank zijn, een zich met de verbeelding 
verplaatsen en verdiepen in het duivelachtige, een oproepen en aanroepen van de steeds 
tot antwoorden bereide machten der duisternis vereist; waarom dit dan ook door de 
goddelijke wet onverbiddelijk verboden en bestraft wordt.


Het is de geestes- en geestenwet, dat - hoe machtiger een geest is - hij des te minder en 
des te eenvoudiger stof voor zijn openbaring nodig heeft. God schiep de wereld enkel 
met het woord. Het gebruik van berokingen, spijzen en dranken, eenzaamheid, duisternis 
en magische formules, om het magische zien, de magische kracht op te wekken, dat alles 
is de armoede der magische kracht; de ware magiër heeft er geen behoefte aan. Gods 
Woord en Christus kennen slechts twee middelen om de magische kracht in de mens op 
te wekken (Mattheüs 17 : 21): het negatieve vasten, de onthouding en de beperking der 
lichamelijke stofassimilatie, het zich afsluiten van uitwendige invloeden, opdat de 
inwendige vrijer kunnen werken, en het positieve gebod, het uitspreken van het goddelijk 
verbum (werkwoord). Alle magie berust op getal en woord, want zij kan slechts werken op 
het als juist erkende tijdstip ("nu is het uw ure en de macht der duisternis'") op de als juist 
erkende plaats, en op de als juist erkende ik-heid in haar grondgetallen.


Voorts bedient de rechte magiër zich op doelmatige wijze van de natuur en haar krachten, 
zoals bijvoorbeeld Elisa deed, toen hij Naäman de Syriër beval om zich tot zevenmaal toe 
onder water te dompelen, en ook bij andere gelegenheden, toen hij zich bediende van 
zout en van hout, en zoals Christus gebruik maakte van speeksel. Hij kan echter door en 
in de hoogste magische kracht met het woord alleen reeds wonderen werken: "Sta op en 
wan- del!" Daartoe wordt vereist een zien in de goddelijke oer-taal van het woord "staan" 
en van het woord "wandelen", als goddelijke namen, en van de verbindende kracht, die 
het woord "en", krachtens zijn goddelijke letters, in God heeft. Daarna worden deze 
woorden door het uitspreken: Ik zeg u, tot een feit! het worde! voor hem tot wien zij 
gericht zijn.


Kende ik de ware naam van een schepsel, en daarmee ook zijn daarin vervatte 
levensgetal en vergelijking, dan zou ik er macht over hebben, - dan kon ik door het 
uitspreken van deze naam, van de magische formule zijner ik-heid, in toorn en liefde, 
afschuw of verlangen, deze ik-heid evenzo prikkelen en tot dienovereenkomstige daden 
binnen zijn ik-heidsformule aansporen, als wij het dagelijks op onvolkomen wijze met het 
onvolkomen woord doen. Maar alles binnen deze zijnen naam. Ook het magische wonder 
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geschiedt, ter onderscheiding van het sprookje, binnen de kring van de getallen formule 
en de ik-heidswet. Het water wordt veranderd in bloed en in wijn, maar niet in vuur; het 
vuur wordt bedwongen, maar niet tot organisme herschapen; de vijgenboom verdort, 
maar smelt niet; de ezelin wordt met het spraakvermogen begiftigd, maar niet tot mens 
gepromoveerd; de zweetdruppels van Christus vallen niet als edelstenen op de grond. 
Ook werkt het te verrichten wonder op iets reeds bestaands. Het aanwezige water wordt 
in wijn veranderd, het brood en de vissen worden vermeerderd, niet geschapen; de vissen 
komen op bevel aanzwemmen voor de grote visvangst. Want de grote scheppingsdaad 
heeft God zich voorbehouden.


De magie, die aan de rustige evenaar van het dagelijks leven latent rust, achter de 
verschijnselen der natuur verborgen, treedt bij voorkeur aan de beide polen van de liefde 
en de haat tot God en de medemensen op, zij het dan ook onduidelijk bij het gros der 
mensen; doch bij de grote misdadiger en bij de grote heilige van oudsher zó klaar en zó 
krachtig, dat geen eerlijke kritiek haar loochenen of wegredeneren kan. Alle hartstocht is 
magisch, en werkt magisch; alleen de gierigheid, als een verstening van het geestelijke, 
doodt deze kracht in de mens, in plaats van haar te verhogen. Ook bij de gewone mens 
zijn sympathie en antipathie, ouderlijke en geslachtsliefde, de beheersing van anderen, ja 
alle neiging en afkeer, zelfs het "lusten" en niet lusten" van bepaalde spijzen en dranken, 
aan magische krachten, affiniteiten en geestverwantschappen toe te schrijven. Maar 
alleen het gekende en doorziene wordt onderworpen. Daarom wordt voor de hemelse 
macht en onafhankelijkheid van anderen de herhaaldelijk beloofde nieuwe naam vereist 
"die niemand kent, dan die hem ontvangt." Dus een volmaakt "ken uzelf!" en een absoluut 
vrij zijn tegenover het schepsel. Deze naam is de eeuwige burcht van de diamanten ik-
heid, Gode alleen bekend en toegankelijk.


* * *

Zo is het getal de metalen wet der natuur, de fataliteit van het atoom, van het kristal, van 
de plant, van het dier, en ook van de mens. Dit is in verschillende tijden steeds onder 
verschillende vormen en uitdrukkingen door de helderziende geesten erkend. Reeds de 
rekenmachine veraanschouwelijkt voor de denker op inderdaad huiveringwekkende wijze 
de consequentie en de onverbiddelijkheid van het getal. Het eenvoudige, zelfs door een 
stoommachine bewerkte draaien aan een kruk, volbrengt niet alleen de langste en 
absoluut zuiverste delingen en vermenigvuldigingen, maar berekent ook wiskundige 
vergelijkingen met wiskundige zekerheid. Zo schijnt de door Babbage uitgevonden en 
voor meer dan een half miljoen door Scheuz in het jaar 1871 nog meer volmaakte 
rekenmachine het onmogelijke te verrichten. Behalve de logaritmetafels, zo verhaalt 
Brewster er van, berekent zij ook quotiënten (resultaten van delingen) en producten van 
getallen, naast alle sterrenkundige tafelen ter bepaling van de stand der zon, der maan en 
der planeten; en evenzo kan zij ook ontelbare vergelijkingen met eindige verschillen 
integreren. Deze machine wijst niet alleen elke toevallig door stof of onnauwkeurigheid 
van een radertje ontstane fout terstond aan, maar zij vervaardigt ook mechanisch folio 
boekdelen vol algebraïsche berekeningen, tot welker bewerking de Franse en Engelse 
regeringen vele wiskundigen aanstelden en honderdduizenden jaarlijks uitgaven.
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Van de wijze hoe en waarop het getal het heelal beheerst, geeft Dubois-Reymond in zijn 
bekende voordracht over de grenzen der natuurkennis een treffende voorstelling, wanneer 
hij schrijft: "Wij kunnen ons een trap der natuurkennis denken, waarop de gehele toestand 
wereld door één wiskundige formule wordt voorgesteld: door een onmetelijk stelsel van 
simultane differentiaal-vergelijkingen, waardoor men de plaats, de richting van beweging 
en de snelheid van elk atoom in het heelal ten alle tijde kan berekenen. Voor een geest, 
die deze wiskundige wereldformule verstond, zegt Laplace, zou er niets onzekers bestaan 
in het heelal; en zowel de toekomst als het verleden zouden voor zijn blik gelijk staan met 
het heden." "Inderdaad", zo gaat Dubois-Reymond voort, "evenals de sterrenkundige 
slechts aan de tijd in de maanvergelijkingen zekere negatieve waarde behoeft toe te 
kennen, om te erkennen of - toen Pericles zich naar Epidaurus inscheepte - de zon voor 
de Pireüs verduisterd werd, zo zou ook de door Laplace gedachte geest door een juiste 
behandeling van zijn wereldformule ons kunnen zeggen, wie de man met het ijzeren 
masker was, of hoe het schip President te gronde ging. En even duidelijk zou die geest in 
zijn vergelijkingen de dag lezen, waarop het Griekse kruis boven de Sophia-moskee zal 
fonkelen, of waarop Engeland zijn laatste stuk steenkool zal verbranden. Hij zou in de 
oneindige ruimte de materie zien, óf reeds bewogen, óf rustend en ongelijk verdeeld, 
omdat bij gelijke verdeling het labiele evenwicht nooit verstoord zou zijn geworden. Stelde 
hij in de wereldformule 1 = - oo, dan zou de raadselachtige oertoestand der dingen zich 
voor hem onthullen. Liet hij 1 in de positieve zin onbegrensd groeien, dan zou hij 
vernemen, over hoeveel tijd het heelal met een ijzige stilstand bedreigd wordt. 


Voorzeker is de schepping een zó doordacht en harmonisch geheel, dat elke zaadkorrel 
op de aarde en elke waterdruppel in de zee in noodzakelijke wiskundige betrekkingen 
allereerst tot de gehele aarde, en daarna tot het grote geheel in ’t algemeen staan: een 
wereldbeschouwing die door de nieuwere natuurwetenschap bevestigd wordt. Wij 
geloven aan het bestaan van een zodanige, door de Schepper uitgesproken 
wereldformule, ja aan het bestaan van een zijn mate van geest, wilskracht, beminnen, 
haten en kennen, kortom álle factoren van zijn bestaan omvattende "ik-heidsformule" 
voor ieder mens; maar ook in een God, die ten alle tijde en naar vrije verkiezing in deze 
van hem uitgaande wereldformule, en evenzo in die van de enkele mens; de waarde van 
x, y en z vaststelt en ook veranderen kan, en die bij de bekering, in plaats van het tot de 
vernietiging, tot de dood leidende minus-teken, voor de gehele formule een leven en 
toeneming betekenend plus-teken zet.


Daarmee zijn wij bij het vraagstuk van de wilsvrijheid aangekomen; wij zullen hier echter 
dit vele duizenden jaren oude probleem niet breedvoerig bespreken, en nog minder het 
trachten op te lossen. Daarvoor zou een hogere hemelse algebra vereist worden, die 
eenmaal al spelend vergelijking van elke graad zal oplossen, welke voor de aardse 
aritmetiek steeds onberekenbaar zullen blijven.


Het zou gewaagd zijn om tegenover het woord van Christus: "Hoe dikwijls heb ik u willen 
bijeenvergaderen, en gij hebt niet gewild," en vele andere dergelijke uitdrukkingen der 
Heilige Schrift, de mens alle vrijheid van beslissing in het kwade en het goede te 
ontzeggen; maar het zou nog onbijbelser zijn, en bovendien in tegenspraak met de feiten, 
om te loochenen dat dit beetje vrijheid zich slechts als een kleine golf op een oceaan van 
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goddelijke fataliteit verheft, in welker diepte wonderbare stromingen de wateren nu eens 
naar de Noord-, dan naar de Zuidpool, en dan weer naar de evenaar voortstuwen, en 
waarover de winden Gods van omhoog nu eens zachtjes suizen, dan weer stormen en 
orkanen teweegbrengen.


De in het aardse leven binnentredende mens, voor de allernaaste toekomst blind, door 
vreselijke, hem onbekende natuurkrachten bedreigd, lijkt op een kindje, dat geblinddoekt 
midden in de grote Alpenwereld op een steile, ongebaande helling wordt neergezet. Links 
gaapt de afgrond, rechts dreigt van boven de lawine, voor hem uit is er geen enkel pad, 
en het geloei van de bergstroom vervult zijn ziel met doodsangst. - Arm kind! zolang 
Vader het niet bij de hand neemt en verder leidt! - Hier ligt het onderscheid tussen het 
blinde fatum (levenslot) der ouden, tussen de slechts willekeurig volgens zijn wil 
heersende Allah der Mohammedanen, en de Voorzienigheid van de hemelse Vader der 
Christenen, die door zijn macht in staat is om alle dingen tot het welzijn dergenen, die 
hem liefhebben, te leiden volgens zijn van vóór alle eeuwigheid gevormde voornemen, en 
om toch daarbij in wonderbare, voor ons onbegrijpelijke harmonie met het zuchten en 
door hem ingegeven bidden van zijn schepsel te handelen.


Deze goddelijke fataliteit berust in de eerste plaats op de grote raadsbesluiten Gods. Wel 
was de naar zijn beeld geschapen mens eenmaal medearbeider aan de verwezenlijking 
der raadsbesluiten, maar hoe zou God hem nu nog verder vrij kunnen laten meewerken: 
hem, đie, van hem afgevallen, tot alle goed onbekwaam is geworden, en wiens hart boos 
en arglistig is, meer dan enig ding, van der jeugd af? Zijn oorspronkelijke vrijheid was de 
macht om in en met de eeuwige vrijheid te spelen; nu betekent zijn vrijheid: iets anders 
kunnen willen dan God; dus iets kwaads. Wat de vrije wil vermag, blijkt uit de zondeval; 
wat het prijsgeven daarvan kan doen, toont Christus ons in Gethsémané. Hoogste 
wijsheid en hoogste liefde Gods is het, de mens slechts een minimum van deze vrijheid te 
laten, opdat hij niet de gehele schepping én zichzelf onherroepelijk in het verderf stort.


Ten tweede berust deze fataliteit op diezelfde blindheid van de mens. Ware wilsvrijheid is 
slechts bij absolute kennis denkbaar. Onze onwetendheid is het, die de dagelijkse 
misleiding van de vrije wil bewerkt, trouwens even doelmatig en noodzakelijk als die van 
de stoffelijke en het geestelijke perspectief, deze onbegrijpelijke, absoluut subjectieve, 
ware en onware opvatting van ons oog. Kan ik lichamelijk noch geestelijk het ware wezen 
der dingen aanschouwen, en ken ik mijzelf niet, hoe zal ik dan waarlijk vrij kiezen? Altijd 
en immer tast ik slechts in het duister rond en ben ik de speelbal nu eens van de 
omstandigheden, dan weer van mijn eenzijdige en onjuiste indrukken; het ene ogenblik 
van de zonde in mij, en het volgende van de boze geesten buiten mij.


Ten derde is deze fataliteit gegrond op de solidariteit van alle wezens. Ik mag volgens de 
goddelijke wet niet alleen en voor mijzelf bestaan; ik moet en mag aan de zonden en aan 
de zegeningen mijner vaderen, mijner medemensen, mijns volks, meedragen en 
meegenieten; en ook van de natuurlijke eigenschappen en zelfs van de ziekten mijns 
grootvaders, van de kracht en de vorming mijner voorouders, maar ook van hun zonden, 
erft en verwerkt mijn ziel het een en ander; een duistere, onverbiddelijke wet! En evenals 
de enkele mensen, dragen ook gehele volken hun verleden. Langzaam hopen schuld en  
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oordeel zich op; toen na verloop van 400 jaren de mate van de boosheid der Kanaänieten 
vol was, werden ook hun kinderen uitgeroeid; of er sterven in het vierde geslacht 
duizenden onder de guillotine voor de zonden van Lodewijk XIV en zijn hof.


Algemeene fataliteit van ons bestaan is de natuurwet. Dat wij hier op aarde en niet op 
Mars of Jupiter zijn; ons niet in de lucht kunnen verheffen en niet in de zee duiken; dat 
wij, om te blijven bestaan, moeten eten, drinken en slapen, en het binnen korte tijd 
telkens weer hebben te herhalen, dat en duizenderlei andere voorwaarden en wetten zijn 
de metalen rails van ons bestaan, die wij, in ketenen geboren slaven, in t geheel niet meer 
bemerken, en die het aardse leven maken tot wat het is. 


Fataliteit van de enkelen mens is in de allereerste plaats de geboorte. Dat gij daar en 
daar, toen en toen, uit die en die ouders geboren zijt, brengt geen verandering in de door 
God over uw ziel uitgesproken formule, want ook dit wordt door die formule bepaald en 
ligt er in opgesloten; dat maakt u niet tot een andere burger der eeuwigheid, dan die gij 
zijt: maar dat giet de eeuwige stof van uw ik in een andere vorm, geeft haar een andere 
kleur, evenals niet het wezen, maar wél de ontwikkeling van een zaadje afhangt van de 
grond, waarin het gevallen is. Waart ge bij de Grieken ten tijde van Pericles, of bij de 
Hunnen ten tijde van Attila, of thans als kind van een Eskimo, een Chinese mandarijn, of 
Maleise zeerover ter wereld gekomen, dan zouden wel de grondkrachten uwer ziel 
dezelfde zijn, maar hun gebruik, en derhalve uw wereldbeschouwing, ware toch anders. 
Evenals de onverzadelijke, zelfs in hun afgoden zich openbarende vleselijke lust der 
Moabieten op de ontvangenis van Moab gegrond was, (Genesis 19 : 37) zo ook het 
sombere fatalisme van de Arabier in het door God bekrachtigde woord van Sara over 
Ismaël: "De zoon der dienstmaagd zal niet mee-erven!"


Een tweede fataliteit is het huwelijk: het besluit in zich het zijn of niet-zijn, en ook de soort 
en de wijze van het zijn en bestaan van een ontelbare nakomelingschap; het is in 't rijk 
des geestes een chemische verbinding, die wel niet de grondkrachten van beide 
elementen verandert, maar toch een lichaam, een wezen met andere karakters 
voorbrengt. Terecht zegt de volksmond: de huwelijken worden in de hemel gesloten. Dat 
gij en ik en onze kinderen er zij, komt daar vandaan, dat grootvader eens toevallig (!) in 
een gezelschap, of op straat, op het bal, of in de kerk, die en die juffrouw ontmoette. 
Bijna nergens in het menselijk leven komt de fataliteit zó duidelijk aan het licht als in het 
ontstaan der huwelijken.


De derde fataliteit is de lengte van de levensduur: de dood. Een nieuwe wet wil ik in deze 
landen afkondigen", zegt Geszler, "ik wil …" daar treft hem Tell's pijl! Al onze plannen en 
besluiten worden totaal verijdeld wanneer de dood plotseling zijnen buit grijpt. - En ook 
op anderen werkt deze fataliteit in. De vader sterft, en het leven van het huisgezin wordt 
nu geheel anders, of er sterft een heerser, en zijn zoon regeert volgens andere beginselen; 
een Alexander, een Cesar sterft, en het lot van miljoenen ondergaat een verandering. Dat 
de ure des doods, deze afsluiting en dit resultaat en einddoel onzes levens, door hogere 
machten bepaald wordt, en de mens niets aan dit fatum vermag te veranderen, ook de 
zelfmoordenaar niet, is te allen tijde door alle volken erkend. "Dewijl zijn dagen bestemd 
zijn, het getal zijner maanden bij u is." (Job 14 : 5) Zo heersen en regeren over begin, 

189



midden en einde des menselijke levens duistere machten, onbekende factoren, goddelijke 
bevelen, of de besluiten der wachters, in de raad der heiligen besloten (Daniël 4 : 14) En 
de ouden, die de grote beginselen van het zijn klaarder dan wij begrepen, werden niet 
moede om op de alomtegenwoordigheid van het "Noodlot" zoals zij het noemden, de 
nadruk te leggen, en op de invloed der hemelse krachten, waarvan de dichter niet zonder 
reden zingt:


Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen. 
Die Sonne stand zum Grusze der Planeten, 

Bist alsobald du fort und fort gediehen 
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten. 

So muszt du sein, dir kannst du nicht entfliehen, 
So sagten schon Sybillen, so Propheten 

Und keine Zeit und keine Macht zerstüclkelt 
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt. 

(GOETHE)


Zoveel staat vast: hoe kleiner de mens en hoe beperkter zijn horizon en hoe lager zijn 
standpunt is, des te meer gelooft hij aan zijn persoonlijke vrijheid. Altijd zijn het de 
zwakken, voor wie het gevoel van een goddelijke fataliteit als beperking en belemmering 
van hun onbeduidende handelingen pijnlijk is, terwijl zij zich met de meest mogelijke 
gehoorzaamheid voor mensen en omstandigheden buigen. De sterke wordt, evenals de 
aar door de storm en de krachtige zwemmer door de golvende baren, door zijn lot 
gedragen, en het verblijdt en sterkt hem, dat een wijzere Wijsheid en een machtiger 
Macht dan zijn eigen hem vasthoudt en tot het volbrengen der hem aangewezen taak in 
staat stelt. Volentem fata ducunt, nolentem trahunt! De gewillige wordt door het lot geleid, 
de niet-gewillige wordt er door meegesleurd, roept de geniale heiden Seneca uit (Opus 
107), en de Christelijke Augustinus stemt daaromtrent met hem in. "Vrees niet, Paulus! gij 
moet voor de keizer gesteld worden en zie, God heeft u geschonken allen, die met u 
varen." (Handelingen 27 : 24) Dát geeft kracht en rotsvaste moed!


Even onloochenbaar is het, dat de fatalistische volken van oudsher de sterkste waren: zo 
bovenal de onbuigzame en ongebroken Arabieren, maar voorts ook de Grieken en 
Romeinen. Zo zijn en worden wij, Europese moderne natiën, hoe langer hoe zwakker, 
besluitelozer, zwaartillender, wankelmoediger en angstvalliger in al de dingen van het 
openbare en het particuliere leven, naarmate wij ons meer en meer inbeelden, dat alles 
van ons afhangt, op óns aankonıt, of, zoals Nietzsche het uitdrukt: "De mens is geheel 
aan zichzelf overgelaten, en kan met zichzelf beginnen wat hij wil!" O, onware filosofie en 
levenswijsheid, die door elke minuut mijns levens wordt gelogenstraft! Ik wil, maar ik niet; 
ik wens, maar ik verkrijg niet; ik zou iets willen, maar ik ben er niet toe in staat; ik beproef 
iets, maar het gelukt niet; ik begin iets, maar ik kan het niet voltooien; ik zou iets willen 
zeggen, maar ik kan de woorden niet vinden, iets groots willen doen, maar dan ontbreken 
de kracht en het idee; en open ik de mond en hef ik de de hand op, dan slaat een aanval 
van beroerte mij sprakeloos verlamd in het stof neer! Ach! hoe treurig is het toch gesteld 
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met al ons kunnen! En ook de volken worden, als de zee, zonder en tegen hun willen door 
winden van boven bewogen en onrustig gemaakt: zij willen de vrede, maar beginnen de 
oorlog, zij maken wetten, en schaffen ze weer af, zij nemen een besluit, maar het komt 
nooit tot uitvoering. Ook zij verkeren in de waan, dat zij aan zichzelf zijn overgelaten, en 
dus kúnnen beginnen en doen en laten wat zij willen. Meer Christelijke fataliteit moeten 
wij hebben!


Voor de elementaire mens is zijn vrijheid geen raadselachtig vraagstuk. Vraagt gij hem, of 
het in zijn macht staat, heden namiddag dit of dat te doen, dan ziet hij u verbaasd aan en 
begrijpt hij niet eens het kwestieuze in de vraag. Ook zo menigeen, die zich als 
ontwikkeld beschouwt, leeft in de zoeten waan voort dat het slechts van zijn willen of van 
zijn geldbuidel afhangt, of hij in zijn restaurant bijvoorbeeld óf een stevig middagmaal, óf 
zo- en zoveel glazen bier zal bestellen, er vier of zes sigaren bij zal roken, en ondertussen 
deze of die krant zal lezen. De goede man bedenkt niet, hoe neiging, aanleg, gewoonte, in 
verband met uitwendige gunstige of ongunstige toestanden en omstandigheden, hem 
reeds lang in hun boeien hebben geslagen. Nóg minder denkt hij er aan, hoe het voor dit 
zijn genot een eerste vereiste is, dat het restaurant, het bier, de sigaren en de krant vooraf 
aanwezig moeten zijn, waartoe duizenden en nogmaals duizenden oorzaken en factoren, 
die van hem en zijn wil totaal onafhankelijk zijn, eerst moeten meewerken. 


Op de volgende trap begint de mens te bemerken, en hoe ouder hij wordt des te meer, 
dat hij voortgestuwd wordt ook dáar, waar hij zelf meent te stuwen, en dat, hoe 
onsterfelijk en goddelijk zijn ziel ook zij, de ontwikkeling, van deze ziel en deze ik-heid, 
van haar aanleg en haar karakter, het product en de uitwerking zijn van buiten hem 
liggende oorzaken. Of hij deinst terug voor de verpletterende gedachte der fataliteit, in de 
veronderstelling dat er toch wél een toeval bestaat, dat menigeen zich als "de hofnar van 
Onzen lieven Heer" voorstelt. Maar op de keper bezien, doet één druppeltje toeval het 
heelal in een chaos veranderen, Is het toeval, dat duizend jaar geleden een man met die 
en die jonge dochter in kennis kwam, en met haar in het huwelijk trad, dan zijn de 
duizenden levens, die daaruit voortsproten, met al hun doen, met al hun lief en leed, 
kinderen van het toeval. "Toevallig", zegt Schopenhauer, "betekent het samentreffen in de 
tijd van het casueel niet-verbondene." Voor de Christen bestaat er dus geen toeval; want 
iets dat casueel niet met het Al verbonden is, moest buiten de enige God, de causa 
causarum, staan; dus naast God nog een godje!


Hoger staat dus de grote man, onverschillig of hij dichter of wetgever, veroveraar of 
profeet zij. Verheven boven het verwarde struikgewas en kreupel bos der 
omstandigheidjes, waarin duizenden als verstrikt hun leven doorbrengen, overziet hij 
enigermate de wegen der mensheid en zijn eigen, het vanwaar en waarheen, en bespeurt 
hij in het heden de werking van het verleden en de kiem der toekomst. Hij gelooft aan zijn 
zending, aan zijn goddelijke levenstaak: hij weet waartoe hij op de wereld is, en dat geloof 
en dat bewustzijn maken hem sterk, ja onoverwinnelijk, zolang zijn taak hier beneden niet 
vervuld is. Daarbij misleidt hij zichzelf niet ten opzichte van zijn vrijheid; gelijk Luther van 
de martelaar Hendrik van Zutfen schrijft: "Daar nu God de Almachtige het tijdstip zag 
naderen, dat de goede Henricus de door hem gepredikte waarheid met zijn bloed 
bezegelen moest, zond bij hem onder de moordenaars, die hij daartoe bereid had." De 
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wijze Salomo zegt: "Ik keerde mij en zag onder de zon, dat de loop niet is der snellen, 
noch de strijd der helden, noch ook de spijs der wijzen, noch de rijkdom der 
verstandigen, noch ook de gunst der kundigen, maar dat tijd en toeval aan deze allen 
wedervaart." (Prediker 9 : 11) En de profeet Jeremia roept uit: "Ik weet, o Heer! dat bij de 
mens zijn weg niet is; het is niet bij een man, die wandelt, dat hij zijnen gang 
richte." (Jeremia 10 : 23)


En de hoogste onder de mensen, de Godmens leeft geheel in het goddelijk fatum. "Toen 
de tijd vervuld was", werd hij uit een maagd en te Bethlehem geboren, opdat de Schrift 
vervuld zou worden." Zijn levensloop wordt volbracht langs en binnen de lijnen der 
profetie, en daarom wijst hij er dan ook op: "Maar hoe zou dan de Schrift vervuld 
worden?" Vóór zijn lijden bad hij in Gethsémané: Is het mogelijk?" - Maar er was 
krachtens het eeuwig raadsbesluit geen ontkomen aan het lijden mogelijk. - Hij wordt aan 
het kruis genageld, zijn klederen worden verloot, hij roept: "Mij dorst!" En hij krijgt edik te 
drinken, zijn zijde wordt doorboord, maar zijn beenderen worden niet gebroken, en hij is  
bij de rijken in zijn dood geweest, "opdat de Schrift vervuld zou worden." En de 
Opgestane spreekt: "Dit zijn de woorden, die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk 
dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes, en 
de profeten, en Psalmen." (Lukas 24 : 44) Hoe klein staan wij daar met onze vermeende 
vrijheid tegenover deze tot in de kleinste bijzonderheden afdalende vervalling van een 
goddelijk, onverbiddelijk fatum, waarvan wij de grootte, de betekenis en de 
noodzakelijkheid onmogelijk kunnen inzien!


Al de waaroms en waartoe's, die daarbij onmiddellijk bij ons opkomen, - de vragen: Hoe 
kan God ons dan nog beschuldigen? Wie kan zijnen wil weerstaan?" brengt Paulus 
terstond tot zwijgen met het onbarmhartige antwoord: "Maar toch, o mens! wie zijt gij, die 
tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degenen, die het gemaakt heeft, zeggen: 
Waarom hebt gij mij alzo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, 
om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere, en het andere vat ter 
onere?" (Romeinen 9 : 20, 21) - Buig u hier, o menselijke hoogmoed, of word gebroken! - 
Maar is de mens in Christus een nieuw schepsel, dan maakt de waarheid hem in zoverre 
vrij, dat hij dan graag en gehoorzaam de wil van God doet. Hij is nu evenmin vrij als 
vroeger tegenover de onverbiddelijke factoren van zijn aards bestaan; ja, hij bespeurt nu 
de goddelijke leiding ook daar, waar hij zich vrij waande; doch hij maakt nu een ander, 
een goddelijk gebruik van deze gegeven noodzakelijkheden, evenals een goede boom uit 
dezelfde grond en in hetzelfde klimaat, onder dezelfde regen en dezelfde zonneschijn, 
goede vruchten voortbrengt, waar aan een kwade boom slechts kwade vruchten groeien.


En al hoger en hoger stijgt de kennis en breidt zij zich uit. Fatum en lot zijn de kamp, de 
tweedracht, de strijd tussen het boze willen van het schepsel en het goede willen van de 
Schepper. Zijn beiden eenmaal verzoend, dan bestaat er nog slechts één vrije wil. Een 
onverbrekelijk fatum zal eeuwig de tandenknarsende verlorenen verpletteren. Maar de 
verlosten, de engelen, de aartsengelen, de tronen en de machten en de cherubim, wat 
begeren zij anders, dan dat de wil Gods geschiede in de hemelen en op de aarde? Hier 
smelten in één vurig verlangen de vrije wil en het goddelijk fatum samen. In het eeuwige 
licht ziende, dat er slechts één goddelijke, volkomen wil bestaat, verdiepen zij hun wil in 
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de goddelijken, willen zij niets meer en niets anders, dan dat God alles in allen wordt, en 
dat zijn wil, het enig goede, dat ook hun wil is, geschiede, en juist door dit gloeiende 
begeren welt in hen de onsterfelijke kracht der vrije, goddelijke ik-heid en de triomferende 
blijdschap der eeuwigheid eeuwig op. De ik-heid heeft zich in de Godheid gevonden, 
spiegelt zich vol genot in haar af, en juicht: Ik in u, gij in mij, één wil in ons, dát is het 
eeuwige leven en de volle genieting!


Zo wekt de beschouwing van het getal, deze grote gedachte Gods, in zijn verborgen 
samenhang met het woord, dit mysterie, waardoor de werelden geschapen zijn, een groot 
besef in ons op van een ware, eeuwige, een oneindige natuur, waarin de hier in de kiem 
en het embryo liggende wetten, van welker heerlijkheid onze zwakke ogen hier beneden 
ternauwernood een flauwe afstraling waarnemen, zich geweldig en onbedwingbaar, groot, 
heerlijk en oneindig als dit getal en dit woord en als de God, die ze dacht, eeuwig tot 
nooit vermoede scheppingen zullen ontwikkelen. Heil ons, dat wij zulk een God hebben, 
wiens onmetelijk denken en doen aan onze onsterfelijke ziel, ter vervulling van haar 
eeuwigheid, onophoudelijk nieuwe onderwerpen voor haar denken, onmetelijke stof tot 
bewondering, tot dankbaarheid, tot genot, tot aanbidding zal verstrekken!


Doch waarmee zullen dezulken de leegte van hun eeuwigheid vervullen, die hier beneden 
deze wetten miskennen en de leer verkondigen, dat er geen absolute waarheid, goedheid 
en schoonheid bestaan, maar dat dit alles, met goedheid inbegrip van tijd, ruimte en stof, 
slechts subjectieve begrippen van 's mensen brein genoemd moet worden? Want deze 
wetten, en de God die ze schiep, zijn rechtvaardig; en overeenkomstig deze wetten zal de 
mens de vrucht zijner werken eten. Aan dezulken zal deze God in de eeuwigheid niets 
geven, want zij willen niets van hem aannemen; en hij zal tot in alle eeuwigheid niets van 
hen nemen, opdat zij geen reden tot klagen hebben. Hij zal hun ál hun wijsheid, hun 
filosofie en hun systemen laten, ál de gedachten en wensen huns harten, en bovendien al 
hun hoogmoed en hun haat tegen hem en de zijnen, en al hun twijfelen, en al hun 
ontkennen. - Wat kunnen zij meer verlangen? - Zij mogen zelf toezien, hoe zij zich daaruit 
een eeuwige wereld scheppen, waaraan zij eeuwig genoeg hebben!


De goddelozen worden in de Bijbel ook de wettelozen genoemd!
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IV. De eeuwige natuur 

Wanneer alle vergankelijke natuurverschijnselen op een onvergankelijke kern en op 
goddelijke wetten gegrond - en hoe zouden zij ons anders ter voorbereiding tot het 
eeuwige leven kunnen dienen? - dan moet die kern blijven bestaan als het tijdelijke 
verschijnsel ophoudt. Dit eeuwige en innerlijkste in de natuur is de eeuwige natuur, van 
oudsher door de mensen "de hemel" genoemd. Van oudsher hebben de volken de leer 
verkondigd, dat de mens in een eeuwige natuur is geschapen, en daarin volkomen 
gelukkig was, omdat zij aan al zijn natuurlijke, d.w.z. hem door de Schepper ingeschapen 
behoeften voldeed; dat hij derhalve ongelukkig is, dewijl hij tengevolge van eigen schuld 
uit deze eeuwige en volkomen natuur uit- of afviel, of er uit verjaagd werd; en dat hij 
eenmaal door een "verlossing" weer in de eeuwige natuur zal overgaan, en zich tot in alle 
eeuwigheid daarin gelukkig gevoelen zal.


Van oudsher heeft de mens beseft en begrepen, dat deze natuur, zoals zij ons hier 
omgeeft, niet de oorspronkelijke, maar een gevallen, bedorven, zieke natuur is. Dat deze 
wereld de beste is, die er met mogelijkheid zijn kan, is nog nooit door een volk, en ook 
evenmin door de Duitse filosofie, die deze stelling opwierp, geloofd; want de filosofen, 
vooral die van de nieuwere tijd, gelijken in dit opzicht op de Italiaanse marchesi, dat zij 
hun prachtige villa's niet zélf bewonen, maar ze aan doortrekkende reizigers verhuren, die 
er zich dus ook slechts tijdelijk in vestigen. "Geen enkel filosofisch systeem", zegt F. 
Brunetiére, is ooit een woonhuis voor de mensheid geworden", en, voegen wij er bij, 
evenmin tot een tempel voor de Godheid. Wie van het bekrompen optimisme uitgaat, dat 
deze wereld volkomen in orde en goed genoeg voor hem is, zal met de jaren hoe langer 
hoe meer gaan overhellen tot een hopeloos pessimisme. Wie daarentegen verder 
voortbouwt op het klare besef, dat deze wereld niet is zoals zij behoort te zijn, heeft enig 
uitzicht om eenmaal in een wereld te komen, die is zoals zij wezen moet.


Ook al de ernstige mannen, die, onder de ellende van het bestaan gebukt gaande, het als 
hun levenstaak beschouwden, over het vanwaar? en waarheen? des mensen en der 
mensheid na te denken, hebben van oudsher aan een eeuwige, hogere natuur geloofd. Zo 
leerden bijvoorbeeld Pythagoras, Plato, Empedocles, dat de wereld een duister hol was 
en het lichaam een kerker, waarin de vroeger in een eindeloos gelukkige toestand 
verkerende ziel door eigen schuld is opgesloten, - een geloof dat ook door de wijzen van 
Egypte, Perzië en Indië gehuldigd werd. Het hoofd- en einddoel van het aardse leven is, 
zeiden zij allen: het komen tot de kennis en erkenning, dat dit lagere bestaan niet het 
ware is, - de losmaking van het vergankelijke, en het streven naar de verlorene, door 
deugd weer te herwinnen goddelijke gelukswereld. Daarbij leerden zij: Evenals de gehele 
schepping door des mensen schuld ongelukkig is geworden, zal zij ook door zijn 
verlossing gelukkig gemaakt en van haar zuchten, van haar moeite, verlost worden. 
"Waarlijk", zegt Boeddha, "zelfs de planten en de bomen, zelfs de rotsen en de stenen, 
zullen in het Nirwana ingaan." Welk een schone consensus gentium! (de overeenstemming 
in denkwijze bij alle volkeren) Wel hoeden wij hier beneden de zwijnen, in een woest land, 
waar hongersnood heerst en zelfs de draf schaars is; maar in ons hart zijn wij er 
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tegelijkertijd van overtuigd, dat thuis onze Vader een groot, prachtig landgoed heeft, en 
dat bij hem onze oudere broeders en vele dagloners zijn, en brood in overvloed hebben.


Ook hier onderscheiden wij, kinderen van de nieuwe en nieuwste tijd, ons ongunstig van 
de ouden; want afgezien van de bespottelijke of hopeloze ideeën van een Nietzsche, Ed. 
von Hartmann, Schopenhauer en anderen, durft zelfs de min of meer Christelijk getinte 
Herbart schrijven: "Het eeuwige leven is een eindeloos flauw spoor van hetgeen wij leven 
noemen", (!) (Die Schule Herbarts, door J. Klotze, bladz. 144) waaruit zich het eindeloos 
geringe verlangen van zulke mensen naar dit eeuwige leven van zelf verklaart. De twijfel 
valt ons, gevallenen, dan ook gemakkelijker dan het geloof.


Evenals de beschaving veelszins in een glad maken en polijsten, dus ook in een 
afstompen en afhoeken van het denken en het spreken bestaat, zodat de gewone 
beschaafde minder origineel, krachtig, plastisch denkt en spreekt, dan de visser en de 
herder en de boer, zo heeft ook de geciviliseerde mens zijn hemel zodanig verbleekt en 
beneveld, dat weldra de eerste de beste wilde juister en helderder begrippen daaromtrent 
hebben zal dan de salonmens in Berlijn en Parijs. Voor deze is zijn hemel, gesteld 
bovendien dat hij nog aan zo iets gelooft, slechts een chaos van tegenstrijdige 
voorstellingen, die tegenwoordig hun treffende en bedroevende uitdrukking in 
necrologieën, lijkredes en inscripties van allerlei aard vinden. Bijvoorbeeld wanneer de 
nablijvenden, diep gebogen onder het bewustzijn, dat de overledene nu in een "betere 
wereld" is aangeland, of tenminste "aan alle aardse leed ontrukt" is, de armen dode 
toewensen: "De aarde moge hem licht worden!" of "zacht ruste zijn as!" of "dat hij nu 
sluimert, verlost van alle aardse kwellingen!" maar tegelijkertijd zich opheft tot de sferen 
der gezaligden!" Of zij zeggen bij zijn graf van hem, dat hij, "door een onverbiddelijk 
noodlot weggeraapt", thans "het hem door een goedhartige natuur gestelde einddoel 
bereikt heeft", en "nu in de cirkelgang der eeuwig stof is teruggekeerd", "maar eeuwig in 
de herinnering van het nageslacht zal voortleven!" … en hoe dergelijke producten van een 
onklaar denken of een slecht geweten al meer luiden. Want de mens neemt alleen zijn 
toevlucht tot de frase uit onmacht om een waarheid duidelijk te begrijpen, of uit vrees van 
haar onder de ogen te zien.


Maar een hemel wil en moet de mens hebben, anders is wanhoop en vertwijfeling zijn 
einde. Want leven wil hij; en hoe weinig dit aardse leven een leven is, ziet men daaraan, 
dat het ons allen doodt, de sterkste binnen 70 of 80 jaren, in een korte spanne tijds. Aan 
dit leven sterven wij allen. Het echte, ware leven zou de levenskracht hoe langer hoe meer 
moeten verhogen, zodat de mens mettertijd, hoe ouder, des te jonger, des te levendiger 
werd.


Onze hemel moet een begrijpelijke, bevattelijke, denkbare hemel zijn, want alleen wat de 
mens zich kan denken en voorstellen, kan hij geloven. Wij moeten van onze onnatuurlijke, 
ondenkbare, onware en onbijbelse hemel tot een natuurlijke, en tastbare terugkomen, 
waar wij graag heengaan, ja waar wij naar verlangen, omdat hij aan al de natuurlijke 
wetten van bestaan, aan heel de ons door God ingeschapen aanleg volkomen 
beantwoordt, en al onze natuurlijke en ware behoeften bevredigt, zoals het een, al was 
het ook nog zo vervolmaakte en verfraaide aarde, nooit zou kunnen doen. Zulk een hemel 
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begeert de natuurlijke, d.w.z. de nog niet verkunstelde en in zijn begrippen verwarde 
mens. Zo verhaalt een met de Patagoniërs bijzonder vertrouwd Engelsman: "De 
Patagoniërs geloven aan een toekomstig leven, en dat de dode terstond naar het Paradijs 
gaat; dat is dan ook de reden, waarom de Patagoniër blijmoedig sterft"; terwijl indertijd de 
machtige Romeinse keizer Hadrianus heenging met de verzuchting: "Och, mijn arme 
zieltje! waar zult ge nu wel heen fladderen." - Zalig zijn de armen van geest, want voor 
hen is het koninkrijk der hemelen! - Naar een hemel verlangt de arme Russische moezjiek, 
naar "de blauwe aarde", waarop vanzelf, zonder zijn zweet en zijn inspanning, golvende 
velden van rood koren zullen ontspruiten, en geen ispravnik (rechtshandhaver) hem meer 
de helft van zijn zuurverdiende stukje brood afperst, en tegelijkertijd zijn zonen voor de 
oorlog rooft. Naar een hemel verlangt de Indiaan, waar geen ijs is, noch sneeuw, noch 
stormen, noch lange nacht, waar wild en bloemen op eeuwige prairies in overvloed te 
vinden zijn, en waar hij dan nu toch eindelijk eens onbezorgd met vrouw en kind zoveel 
kan eten als hij wil. Een hemel wenst de bewoner van de Sahara, het "land van de dorst", 
zoals hij de woestijn noemt, waar allerwegen heldere, klare stromen van koel water 
vloeien. En bovendien verlangen zij allen naar een hemel waar de drukkende schuld 
ophoudt en de Grote Geest met zijn kinderen verzoend is. "Gij zult zitten op banken", 
roept Mohammed tot zijn twistzieke en strijdzuchtige Arabieren, "tegenover elkaar, en alle 
jaloersheid en alle wangunst zal uit uw hart worden weggenomen!" En zij hebben het 
gevoeld: dát zal schoon zijn!


En al deze volken hebben gelijk. Een natuurlijke, en bovenal een lichamelijke hemel wordt 
ons door de Bijbel gepredikt. Want God heeft de mens naar lichaam, ziel en geest 
geschapen, en wil hem eenmaal in zijn koninkrijk naar lichaam, ziel en geest opnemen, 
onthalen, verkwikken, en eindeloos en eeuwig verblijden. En juist omdat dit waarheid is, 
en waarheid blijft, is het juist bij voorkeur deze leer, die zo ijverig en volhardend door de 
geest die steeds ontkent, wordt bestreden, vervalst, bedekt, verdraaid en verduisterd en 
verwrongen. Heeft bij de arme mensenziel van haar God, en bovendien van alle lust om in 
zijnen hemel te komen, beroofd, dan kan hij op zijn gemak blijven wachten totdat de 
verdorde vrucht ten slotte vanzelf in de hel valt!


Weg met de platte verflauwingen van de heerlijke, door Gods Woord ons verkondigde 
eeuwige natuur! Laat ons de moed hebben om deze goedertieren Vader te geloven, 
wanneer hij er ons iets van zegt, hoe goed wij het eenmaal bij hem zullen hebben! Weg 
met de verdoemde inblazingen des duivels, dat dit altemaal beelden en allegories en 
gelijkenissen en spreekwijzen zijn! Deze eeuwige en almachtige God der waarheid is niet 
maar een arme en armoedige, winderige woorden- en frasenmaker als gij en ik! Laat ons 
hem op zijn erewoord geloven, ook al past het tienmaal niet in onze, zij het ook nog zo 
scherpzinnige theorieën en zedelijk-godsdienstige begrippen en voorstellingen! Van al 
zulke dwaalleringen zegt Krummacher (in "Elia Himmelfahrt"): "Weg met die 
vervluchtigingstheologie! Wij houden ons aan het Bijbelse realisme. Wie ons dát 
ontneemt, die ontneemt aan ons hart alles; want dingen, dingen wil het hebben, het 
menselijk hart; hoe tastbaarder, hoe beter! Want veel te reëel is de ellende, die mij hier 
beneden drukt, de zonde, die als een last op mij ligt, en de dood, die mij wacht, dan dat 
mij daartegenover iets anders zou kunnen troosten, dan minstens evenzo reëele 
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tegenstellingen. Wat baat mij tegen de pijl, die op mij toeschiet, een papieren schild? Ik 
moet er een van metaal hebben!"


De grond- en hoeksteen van alle Bijbelverklaring en Bijbeluitlegging moet zijn: God 
spreekt waarheid! Hij is waar ook dán, waar ik hem niet kan begrijpen, niet kan rijmen; Hij 
is oneindig warer met zijn moedige, poëtische, paradoxe, zich schijnbaar tegensprekende 
Woord, dan ik met mijn scherpzinnigste en meest prozaïsche verstand. Wanneer ik dát 
niet geloof, dan maak ik hem tot een leugenaar, enkel en alleen opdat mijn kleine wijsheid 
niet tekort zou schieten. Bijvoorbeeld wanneer die God honderdwerf herhaalt: "Zo 
waarachtig als ik leef! Zo zegt de Heer!" "Ik heb het gezworen!" "Ik zweer bij mijzelf, 
spreekt de Heer!" en ik dan ga accomoderen en vergeestelijken en vervluchtigen, omdat 
de eeuwige Jehova niet in mijn kleine, aangeleerde en overgeërfde godsdienstige stelsels 
en zienswijzen passen. Of wanneer wij wilden beweren, dat God het oorspronkelijk wel zo 
bedoeld heeft, maar dat de boosheid der mensen zijn bedoelingen heeft verijdeld; alsof 
alle mensen, en alle duivelen er bij, één enkel woordje Gods teniet zouden kunnen doen. 
"De Schrift kan niet gebroken worden!" sprak een God, en hij moest aan het kruis sterven, 
opdat deze Schrift vervuld zou worden, ofschoon hij bad: Vader, indien het mogelijk is, 
laat deze drinkbeker van mij voorbijgaan! Maar het was niet mogelijk!


Wanneer God dus zweert dat Jeruzalem eeuwig bewoond zal worden, dan is Jeruzalem 
bedoeld, en zal het op de nieuwe aarde eeuwig bewoond worden. Wanneer hij belooft: 
"En David, mijn knecht, zal haar koning zijn tot in alle eeuwigheid", dan zal de opgestane 
David eeuwig over het volk Israëls heersen onder de opperheerschappij van de Koning 
aller koningen, van Christus. Wanneer God zegt: "Ik wil hun geven het land, dat ik ge- 
zworen heb hun vaderen te geven, opdat zij eeuwig daarin wonen", dan is dat land 
Palestina, en het volk Israëls zal eeuwig daarin wonen en het bezitten. Wanneer Gods 
Woord van natiën op de nieuwe aarde spreekt, dan zijn dat natiën: Fransen, Engelsen, 
Duitsers, volgens de echte nationaliteitsbeginselen gegroepeerd, die tot in eeuwigheid de 
nieuwe aarde bewonen, en wier koningen heerlijke geschenken naar Jeruzalem brengen 
zullen. (Openbaring 21 : 24) God alleen spreekt de waarheid, en wij zijn allen leugenaars. 
Dat is en blijft de slotsom der wereldgeschiedenis!


Deze God zegt ons in zijn Woord dat zijn hemel de verwezenlijking van alle geoorloofde 
wensen, de werkelijke troost voor alle ware smarten, de vervulling van alle gezonde, zij 
het ook nog zo schone dromen, de volmaakte en volkomen poëzie, de bereiking van alle 
idealen zal zijn; want elk waar ideaal ligt in God, en de zonde is nooit in staat geweest om 
er één bij de mens voort te brengen. Deze hemel, deze goddelijke schepping en eeuwige 
natuur, zal eenmaal het gehele heelal zijn, met miljoenen werelden; het ware bestaan, het 
ontzaglijke, onuitputtelijke, grenzeloze leven, de oneindigheid naar alle kanten en 
richtingen, de overvloed van al wat de geest denken, geloven, liefhebben en hopen kan; 
een nooit en nimmer ophoudende opeenvolging van steeds hogere en goddelijke 
bestaansvormen: een steeds klaarder aanschouwen der oneindigheid Gods, een reeks 
van steeds vreugderijker daden!


Er was eens een klein meisje, de dochter van arme en ruwe ouders; vloeken en schelden 
en vechten en klappen dát was er er dagelijks brood in huis; en het kind zou toch zo 

197



graag iemand liefgehad hebben, naar niemand vroeg haar om haar liefde. Op zekere dag 
kreeg zij van een rijke dame een grote, maar heel en al verveloos geworden pop ten 
geschenke. Nú had zij iets, dat zij kon liefhebben: het bleke, uitgeteerde kind leefde weer 
op, en dag en nacht verzorgde en bewaakte zij haar pop met de roerendste liefde. Maar 
een van haar broeders had er "aardigheid" in, haar de pop te ontrukken en hoog in een 
boom te slingeren, waar zij bleef hangen. Het meisje klaagde en huilde niet; maar toen het 
winter werd, keek zij dikwijls naar boven, waar de arme pop hing te bevriezen. En daar 
was haar gevoelige hartje niet tegen bestand: zij vermagerde meer en meer, en stierf 
uiteindelijk, eer de lente in 't land kwam. Waartoe zou zij nog langer leven? Zij had niets 
om lief te hebben, en niemand die zich om haar liefde ook maar iets bekommerde. Nu, in 
de hemel zal God haar een hemels schoon kindje schenken: dat mag zij dan liefhebben 
zoveel zij maar wil!


In een stad in Nederland werd een arme idioot tegen billijk kostgeld bij een glazenmaker 
uitbesteed. Eens moest de man in een kerkgebouw enige herstellingen ten uitvoer 
brengen, en nam hij de arme jongen mee. Toen hij met zijn werk gereed was, zag hij de 
knaap achterin de kerk staan, waar hij onbeweeglijk een levensgroot, in eikenhout 
gesneden, hartroerend schoon beeld van de Gekruisigde aanstaarde. Toen zij thuis 
kwamen, verdween de idioot, en werd hij na lang zoeken uiteindelijk op de zolder ontdekt, 
met een oud mes in de hand, waarmee hij aan een spaander beukenhout sneed en 
schaafde. En voortaan zat hij van 's morgens tot 's avonds boven, at haastig zijn brood, 
en peuterde rusteloos voort aan de spaander, die tóch een spaander bleef, wat de 
glazenmaker en zijn vrouw trouwens heel goed vonden, want nu was de jongen veilig en 
geborgen. Maar op zekere dag vond men hem dood, met het mes in de hand, en het stuk 
hout voor zich. Een kunstenaarsziel in een drievoudig, verstikkend aarde-omhulsel! 
Daarboven zal zij vrij en machtig de ware stof tot heerlijke gestalten ter ere Gods vormen.


Eertijds regeerde over Oostenrijk keizer Jozef II, die aan het geluk van zijn volk al zijn 
krachten en zijn groot vermogen opofferde, en van wie zijn Weeners tot zijn roem 
getuigden: "Wie hem in de ogen zag; dát was een glorie!" maar die, door een bedrieglijke 
zogenaamde verlichting op het dwaalspoor geleid, ofschoon in zijn hart godvrezend, de 
rechte weg miste en aan het einde zijns levens, door het mislukken zijner plannen en de 
ondank der mensen in zijn hart gewond, uitriep: "Ja, ik sterf! Ik moest een stuk hout zijn, 
als ik niet stierf!" Daarboven zal God hem de ogen openen, en de waarheid zal hem vrij 
maken. En hij mag in eeuwigheid regeren en gelukkig maken.


"Maar in alle volk, die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam." De vreze 
des Heeren is het beginsel der wijsheid", dus van al hetgeen waarlijk goed, waarlijk 
schoon en waarlijk waar is. Oneindig vele wegen heeft en kent deze Vader aller geesten, 
waarlangs hij ze tot de kennis van hem en zijnen eniggeboren Zoon brengen kan en zal, 
die "niet alleen voor onze zonden, maar voor die der gehele wereld gestorven is." Maar 
hoeveel zogenaamde Christenen, die gevangen in de strikken van eigen- en wereldliefde 
in de waan verkeerden, dat doop, aanneming en geregeld kerkbezoek, naast wat dode 
dogmatiek in het hoofd, hun natuurlijk een kerkbank in de hemel verzekerden, zullen 
eenmaal verschrikt voor de gesloten hemelpoort blijven staan, met een nooit gekenden 
zielsangst uitroepen: "Heer, doe ons toch open!" en met een verblekende ontzetting het 
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antwoord te horen krijgen: "Ik ken u niet!" En nu verdwijnt in de hoogte de lichtende 
poort; de duisternis wordt al dichter en dikker; en uit de diepte weerklinkt hoe langer hoe 
nader, hoe langer hoe verstaanbaarder, een afgrijselijk gehuil en een wanhopig klagen.


Hoe ernstig, die vraag der toekomst! Maar evenals wij te weinig aan God en aan de duivel 
geloven, denken wij ook te weinig aan de hemel en aan de hel, aan deze onze 
toekomstige, eeuwige woningen, alwaar elk onzer reeds een plaats is bereid, zoveel 
groter en bevolkter, lieflijker, ontzettender, warer en reëeler en duurzamer, dan deze 
kleine, broze, vergankelijke stofwereld! Daar wonen in heerlijke en schrikkelijke majesteit 
de machten en krachten, de beginselen en oorzaken, de wortels en aanvangen en 
gronden van al het bestaande, ook van uw en mijn tastend doen en donkere leven. Is het 
wijs, is het scherpzinnig, is het verstandig en voorzichtig, zich zo geheel en al in een 
nietig leven te verdiepen, dat ons misschien vandaag of morgen ontglipt, en 
daartegenover zo geheel en al een bestaan te vergeten, dat misschien nog vandaag of 
morgen, maar met absolute zekerheid binnen weinige jaren, voor ons aanbreekt, en 
waarin God zelf tot in alle eeuwigheid geen verandering meer kan of wil brengen? Is er 
onder alle ooit uitgesproken woorden een heerlijker, een dat de ziel volkomener voldoet, 
dan het grote: "De dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer 
zijn; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen?" Maar is er ook wel een vreselijker 
woord, dan de vraag van de profeet: "Wie is er onder ons, die bij een eeuwige gloed 
wonen kan?" en het antwoord: "Tot in eeuwigheid zal zijn rook opgaan?"


* * *

Dat de ganse schepping, met heel haar ontwikkelings- en levensproces, op een 
beslissend einde, op een laatste, afdoende verlossing en de bereiking van een groot doel 
en oogmerk wijst, voelen wij allen. Zo zegt de apostel ergens: "Want het schepsel als met 
opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods." "En niet alleen dit, maar 
ook wijzelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in 
ons zelven, verwachtende de aanneming tot kinderen (grondtekst: "aanstelling tot zonen"), 
namelijk de verlossing onzes lichaams." (Romeinen 8 : 19, 23)


Ook deze onze arme lichhamelijkheid, die hier beneden door de zon verbrand, door de 
vorst gepijnigd, door de harde, hoekige, spitse, ruwe stof gestoten, gekneusd, gestoken, 
gewond, gekneld, verbrand of verdronken wordt, - welker bestaan een voortdurend 
gevoel van smart en een eeuwig vluchten voor de smart is, - ook zij begeert tot haar recht 
te komen en het eenmaal goed te hebben. Ook zij werd eenmaal door God in 
Paradijsstaat geschapen. Ook zij wil zich eenmaal aan werkelijk gezonde, krachtige, 
kostelijke spijzen tegoed doen, fris, levenwekkend water, met heerlijke, geestrijke, nieuwe 
wijn de brandende dorst lessen, die haar sedert die rampzalige beet van de verboden 
vrucht nog altijd verteert. Voorts wil zij zich in een gemakkelijk, warm kleed hullen, in een 
sterke, ruime, huiselijke, gezellige, onvergankelijke woning neerzetten, en er verblijven en 
uitrusten; in hemelse tuinen van Eden rondwandelen, en smakelijke vruchten plukken en 
eten. De goede Christenen, die mij aan gene zijde des grafs slechts geestelijk genot 
beloven, lijken op de man, die de bibberende, uitgehongerden bedelaar slechts een 
stichtelijk boek geeft. God schiep allereerst het menselijk lichaam, en dit verlangt 
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allereerst zijn goed recht in de eeuwigheid; en het zal dat ook verkrijgen. Er staat 
geschreven: "Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten; en de zon zal op 
hen niet vallen, noch enige hitte." Of denkt gij, wanneer gij eenmaal aan de tafel zitten 
moogt in het Koninkrijk Gods, dat die tafel dan niet rijkelijk met echte spijzen en ware 
dranken zal beladen zijn? Of wilt gij geen eetlust medebrengen? Wilt gij uw herrezen 
lichaam tot in alle eeuwigheid slechts met beelden en allegorieën, met roerende 
gevoelens en schone voorstellingen en stichtelijke bespiegelingen voeden?


"Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het 
der ijdelheid onderworpen heeft; op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt 
worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen 
(zonen) Gods." Daarvan schrijft Böhme: "Zo spreekt het gemoed: hoe lang laat God alzo 
nog zijn schepping in angsten zweven? Hoor, o edel, o verlangend gemoed! alles zal tot 
de heerlijkheid ingaan; laat het voorbijgaan, totdat het getal vol is tot de roem van God, 
volgens zijn eeuwig gemoed. Vraagt gij, hoe groot zij is? Zie: tel de sterren aan het 
uitspansel, tel de bomen, kruiden en grasjes, - kunt gij? Alzo groot is het getal dergenen, 
die tot de eer en de heerlijkheid zullen ingaan! Want alle sterren treden ten slotte weer in 
het element, in de moeder; en het zal aldaar aan de dag komen, hoeveel goeds zij hier 
hebben voortgebracht in hun werken; want alle wezens, afschaduwingen en beelden 
zullen in het eeuwige element voor God verschijnen en eeuwig staan; daarbinnen zult gij 
grote blijdschap hebben! Gij zult al uw werken daarbinnen zien; ook uw doorstane 
beproevingen; die zullen alle in grote blijdschap veranderd worden, en gij zult u grotelijks 
verheugen: "Wacht slechts op de Heer!"


"Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht." Ja, zegt gij; maar hoe is dat 
mogelijk, dat de bewusteloze plant en het levenloze kristal zuchten en verlangen altijd 
door? Ik weet het ook niet! Want ik weet niet eens, wat een plant, of een dier, een hond, 
of een roos is; hoe zal ik dan het klagen en verlangen dezer schepselen verstaan en 
begrijpen? Ik geloof hem, omdat zeker iets in mijn binnenste het mij luider dan alle 
wijsbegeerte en alle geleerde stelsels zegt; omdat ik het zie en voel, dat deze ganse 
schepping zich aftobt en plaagt en kwelt, en zo graag goed zou willen zijn en goede 
vruchten voortbrengen, zonder er ooit toe te komen!


"Want wij weten, dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als in barensnood is 
tot nu toe." (Romeinen 8 : 22) Wat zal de schepping dan baren? De nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde. Waarom draait de aarde rusteloos rondom de zon, keert zij telkens weer in 
de nabijheid der zon terug, put daar nieuwe krachten, en vangt onvermoeid een nieuwe 
omloop aan? Waarom rolt eentonig, sedert duizenden jaren, de golf op het strand de 
miljoenen kiezelstenen af en aan, en slijpt zij ze glad en rond, als in moeitevolle 
Sysiphusarbeid? En de rivieren bewegen zich rusteloos naar de zee, en de winden en 
wolken draaien eeuwig om de wereld: waarom? "Alle deze dingen worden zó moede, dat 
niemand het zou kunnen uitspreken!" (Prediker 1 : 8) Hoe ijverig is de aarde, evenals op 
de derde dag der schepping, ieder jaar bezig om met aandoenlijke trouw het gras te laten 
uitspruiten, en bomen die hun zaad in zichzelf hebben, en hoe arbeidt zij steeds door, om 
goede, eeuwige vruchten voort te brengen! En al worden zij telkens weer bedorven door 
de vorst en door het heirleger of verzengen zij door de droogte, der verwoesters, of 
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knaagt de worm van het verderf aan de kiemen, toch beproeft zij het telkens opnieuw, en 
kweekt zij vruchten in het zonlicht, als openbaring van haar vruchtbaarheid.


Dit alles is geen tijdelijke, waardeloze en doelloze moeite, hoezeer het óns zo voorkomt, 
Wij die "abbiamo perduto il ben’ dell intelletto" (we hebben het goede van het intellect 
verloren). Of denkt gij, dat heel deze reusachtige, onbegrijpelijke, alle schepselen 
neerdrukkende arbeid en last des bestaans vruchteloos en vergeefs is? Zwoegen, denkt 
gij, de vaste sterren aan de hemel en de atomen in de waterdruppel - hijgen de planeten 
in hun banen en de mensen achter de ploeg - om niets en nogmaals niets: enkel en alleen 
opdat het bedrog van dit aardse leven en dit allerellendigste bestaan nog duizenden en 
duizenden jaren langer zal worden gerekt? Dan, ja! natuurlijk: laat ons eten en drinken, 
want morgen zijn wij dood! Of liever: laat ons nog heden sterven, dan behoeven wij niet 
verder te eten en te drinken, te zweten en te wenen! Laat ons allen sterven! Misschien 
blijven dan ook de aardbollen staan, en worden de zonnen uitgeblust; en het leed zou een 
einde en al het geschapene rust hebben!


Maar niet alzo! Want de gehele schepping ligt in barensnood; en alle baren gaat gepaard 
met smart! Zij zou donkere stenen tot juwelen vol licht en vuur, tranen tot paarlen, het 
aardse water tot levend water, distels en doornen tot bomen des levens willen vormen. 
Mijn en uw onophoudelijk herhaald eten en drinken, en afwisselend waken en in slaap 
vallen, al onze ademhalingen en al onze hartkloppingen, of wij ziek of gezond, werkzaam 
of vrij zijn, al onze zuchten en al onze tranen, bij dag en bij nacht, moeten in dit aardse 
leven langzaam, maar onweerstaanbaar, het licht-lichaam helpen baren. Evenals onze ziel 
zich eenmaal in de moederschoot, nog in de duisternis, ogen schiep voor het 
toekomstige licht, zo schept de verloste zich thans in de donkere kerker van het aardse 
lichaam onsterfelijke ogen, die niet alleen voor het eeuwige licht geschikt zijn, maar die 
als vuurvlammen zelf lichten en alle krachten des lichts in zich bevatten; heerlijke zin- 
tuigen voor een Paradijswereld!


En zo arbeidt de ziel rusteloos voort, en schept zij zich hier reeds, nú reeds, door alle tot 
God gerichte verzuchting en gebed en loflied, een mond, voor het proeven en smaken der 
Paradijsvruchten gemaakt, die al de krachten van het geluid tot lofliederen en 
vreugdezangen bezit. Door haar goddelijk denken schept zij een hoofd, een brein, dat 
absoluut en eeuwig begrijpt: en bovendien door haar liefde tot God een hart zó groot, dat 
God er in kan gaan, ja in wonen kan. Elke verzoeking, die gij afwijst, elke worsteling en 
elke aanvechting en elk opzien en roepen: "Mijn God! mijn God!" bouwt mee aan dit 
lichtgebouw in u! Dat zijn de barensweeën van de nieuwe mens in Christus. Deze nieuwe 
geboorte van een hemels in een aards lichaam vergelijkt Böhme met het groeien van een 
reine lelie uit een mesthoop. "Dit aardse lichaam, zegt hij, is niet Christus, en wordt nooit 
Christus; en toch moet het er aan meehelpen om Christus in ons te baren!"


En ook in de goddeloze schept al zijn aardse leven en streven, al zijn doen en spreken en 
denken, mee aan het vormen en baren van het helse lichaam der opstanding, (Daniël 12 : 
2) door de krachten van de tweede dood doorwoeld, met een hoofd vol machteloze 
vernietigingswoede, met een mond tot het kauwen der bittere Sodomsappelen vol as, en 
tot een eeuwigdurend tandenknarsen; met een hart vol helse gloed, en met aderen waarin 
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gifstromen omlopen; en elke vezel en zenuw is smart. Immers zijn reeds hier op aarde zijn  
steeds opbruisende hoogmoed, zijn verbeten woede, zijn hartverschrompelende 
gierigheid, zijn telkens weer uitbarstende toorn, de voorbereidende weeën der helse 
geboorte. "Heb ik u niet geroepen!" zegt Christus; "en één van ulieden is een duivel." 
Toch brak de geboorte eerst door, toen hij de bete (onnozele) genomen had en de daad 
bedreef. En toen kon hij het op de aarde niet langer uithouden, maar vluchtte hij heen 
naar zijn plaats."


In deze haar weeën schreit deze schepping tot God, haar Maker, opdat hij haar helpe 
baren. "De ganse schepping zucht", verklaart de apostel. Zo zucht tot hem de oneindige 
zee, wanneer zij dagenlang met een dof brullend wee haar oevers geselt; zo zucht tot 
God de murmelende beek, en de klagende, huilende storm. Zo schreit en steunt en roept 
en jammert het heelal met onuitsprekelijke verzuchtingen tot hem, die het gemaakt heeft, 
en klaagt het tot hem, dat het in banden ligt. - Hoe lang, ach! hoe lang nog! - 
Onophoudelijk stijgt het tot God op, dit zuchten zijner schepping; en niet tevergeefs is 
haar smeken. Want niet daartoe heeft God zijn werken geschapen, dat zij hem al 
jammerend eeuwig hun leed zullen klagen.


Maar de ure, die niemand weet, dan de Vader alleen, is nog niet gekomen. Zij zien er in 
verwachting naar uit de aartsengelen en de machten, de tronen en de overheden in de 
hemelse gewesten, en zij wachten. Wanneer de laatste mens zijn laatste ure heeft 
doorleefd, wanneer de laatste daad gedaan is, de laatste traan geweend, het laatste 
woord gesproken; wanneer het laatste visje in de zee en het laatste wormpje op aarde in 
het van tevoren bepaalde ogenblik geboren is; wanneer elke vaste ster en ieder atoom op 
de voor beide vastgestelde tijd hun laatste omwenteling hebben volbracht, wanneer op 
één en hetzelfde ogenblik volgens het grote scheppingsplan en ontwerp alle vruchten rijp 
zijn voor Gods of voor Satans tafel, en ook het ondoorgrondelijke mysterie der boosheid 
in de hemelse gewesten is afgespeeld, en Satan en elk zijner engelen alles bewerkt en 
uitgewerkt heeft in de boven- en de onderwereld, wat zij naar Gods ondoorgrondelijke 
raad moeten doen, dan zal God van zijnen troon opstaan, zegt de profeet; en terstond 
zullen stilstaan de zonnen en de aardbollen, en beven met alles wat er op en er in is. … 
En hij zal het woord spreken, dat door het ganse heelal dreunt: "Ziet! ik maak alle dingen 
nieuw. Het oude is vergaan!" Dan breekt onweerstaanbaar, geweldig, en schitterend als 
de bliksem, de nieuwe geboorte door. Het tijdelijke heeft het eeuwige gebaard, het 
vergankelijke leed de onsterfelijke vreugde, de dood het leven; en de wedergeboren 
schepping staat daar eeuwig in het eeuwige licht!


* * *

Waar is deze eeuwige natuur? "Hoe kon de Christus ten hemel varen? Een boven en 
beneden bestaat er in het heelal niet!" roepen in hun waanwijsheid de tegenstanders der 
Bijbelse waarheid. Het zou minstens opmerkelijk en wijsgerig onlogisch zijn, wanneer een 
tegenstelling als die van beneden en boven, die zo ingrijpend is voor de oppervlakte der 
aarde, die zo plastisch en klaar in de plant, in 's mensen lichaam en in zijn hoofd aan de 
dag treedt, die de gehele taal beheerst - bewijs genoeg, dat zij diep in de geest zit! - in 
het heelal niet te vinden zou zijn. Zelfs al vonden wij haar daar niet, dan zouden de logica 
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en de bescheidenheid toch eisen, dat wij haar om zo klemmende redenen daar, ook 
ongezien, aannamen. Maar wij hebben reeds besproken, dat elk vallen een zondeval is: 
een vallen naar het middelpunt der ik-heid, in tegenstelling van een stijgen naar een hoger 
centrum. Dat dit ook in het heelal het geval is, leert ons de gehele sterrenkunde, 
bijvoorbeeld daardoor, dat de aarde haar leven te danken heeft aan het feit, dat zij 
voortdurend naar de kant der zon overhelt; en evenzo daardoor, dat de hemellichamen 
steeds om grotere wentelen, die levendiger zijn dan zij.


Het eenvoudige feit, dat de schijnbaar rechte, onze wereld in een boven en beneden 
verdelende horizontale lijn, zoals aan de zee, in waarheid de cirkelvormige grens der 
aardoppervlakte is, leert ons ten duidelijkste, dat het begrip van boven en beneden op de 
oppervlakte der wereldbollen betrekking heeft, doch in de ware kosmos een begrip van 
inwendig en uitwendig wordt. Wat naar het middelpunt der aarde gericht is, noemen wij 
beneden, en wat er zich van verwijdert, boven. Omhoog is, van de aarde gerekend, naar 
de zon toe; van de zon gerekend, naar het middelpunt toe, waaromheen zij zich wentelt.


Volkomen in die zin spreekt zich de Bijbelse psychologie uit. Wat naar het centrum der ik-
heid valt en aan de aantrekkingskracht van haar zelfzucht gehoorzaamt, is beneden; wat 
zich van dit ik-centrum verwijdert, en naar een hoger centrum, het geheel, het licht en 
God streeft, is het bovenste, is boven. Zo stort Satan, die oorspronkelijk in de hemel was, 
naar beneden en wordt hij de vorst dezer wereld en der lucht; daarna valt hij in de 
afgrond, en wordt hij eindelijk in de vuurpoel opgesloten, in dit onderste, kleinste en 
binnenste centrum zijner toornwereld. Zo verzinkt de zondaar in zijn ik-heid, en wordt hij 
door al zijn hoogmoed hoe langer hoe kleiner, door al zijn zelfzucht en al het schatten 
verzamelen hoe langer hoe armer, door al zijn eigenwijsheid hoe langer hoe duisterder. Zo 
is al het vallen van God af een vallen van hem uit, in de buitenste duisternis; een vallen 
naar God toe daarentegen is geen vallen meer, maar een stijgen naar het centrum van de 
hemel der hemelen; en dat wij ons zulk een stijgen niet oneindig kunnen voorstellen, ligt 
slechts aan de eindigheid van ons denken.


"De ontdekkingen der astronomie", roepen de hedendaagse geleerden spottend uit, 
"hebben de hemel der theologen tot op een eindeloze afstand van ons verwijderd!" - Nu, 
menigeen onder de ouden erkende reeds, beter dan wij het geloven, de onmetelijkheid 
van het heelal. - Maar deze geleerden en de Bijbel spreken dan ook van een geheel 
verschillenden hemel. Er staat geschreven: "En ziet, de hemelen werden hem geopend", 
(Mattheus 3 : 16) d.w.z. voor hem stond de hemel open; voor die geleerden is hij tot op 
heden gesloten; vandaar het misverstand!


Deze hemelse, eeuwige natuur is om ons en in ons, en bestaat onzichtbaar om en in deze 
wereld. - Hoe kan dat zijn? vraagt gij. - Wel, mijn waarde! hebt gij nog nooit in de droom 
klaar en duidelijk prachtige landschappen gezien, of heerlijke vruchten geplukt, aangevat, 
gegeten, en sappig en smakelijk gevonden? En toch was er in uw slaapkamer niets 
dergelijks te vinden! En een ander had naast u kunnen liggen, zó dicht bij u, dat hij u 
aanraakte; en hij zou misschien van vreselijke woestenijen of van bloedige zwaarden en 
wonden gedroomd hebben, en daarbij een even werkelijke, zelfs tranen en snikken 
teweegbrengende droefheid, en ook even zulk een angst ondervonden hebben. Hoe 
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weinig het ook in mij opkomt, de hemel met een, zij het ook nog zo schone, en de hel met 
een, zij het ook nog zo akelige, droom te vergelijken, bewijst dit voorbeeld toch, dat deze 
voor ons in wakende toestand zichtbare wereld geenszins de enige is, waarin de ziel zich 
beweegt.


Waarom zien wij deze ons waar en werkelijk omringende eeuwige natuur niet? Omdat wij 
geen daartoe geschikte ogen hebben. Het is niet genoeg dat er iets reëels, iets zichtbaars 
aanwezig is: het schepsel moet ook ogen hebben, die het zien. Evenals een spin met haar 
waarschijnlijk als kleine microscopen gebouwde oogcellen slechts drie duim ver kan zien, 
en zij dus nog nooit de hemel, de zon, de maan en de sterren, ja nog nooit een berg of 
een rots, of ook zelfs een boom of een mens gezien heeft, en haar wereld en haar 
lichamelijke wereldbeschouwing enige duizendmiljoen maal kleiner is dan die van de 
condor, zo zien ook wij van de schepping slechts een paar vierkante voet, en van haar 
oneindige zijden slechts een enkele. Waarom zien wij de zo veraf staande sterren wél, en 
de kleine microben niet? Omdat onze ogen er niet toe geschikt zijn. Eigenijk moest het 
lichtbeeld van Mars, zoals ons oog het opneemt, ons niet alleen alle daar wellicht 
voorkomende planten doen zien, maar ook de moleculen, waaruit de fijnste cellen van die 
planten bestaan, ja ook het getal en de vorm van hun atomen. Had God ons niet de 
verrekijker en het microscoop geschonken, dan zouden wij het grootste en het kleinste 
eenvoudig loochenen, en hen bespotten, die er aan geloofden!


Zo zien wij in de lichtstraal slechts uiterst weinige van de miljoenen zijner kleuren; en 
horen wij in de lucht slechts een paar van haar miljoenen tonen. De Heer onze God kan 
de schoonste hemelschilderingen om ons heen toveren: wij zien ze niet, als zij niet tussen 
de 400 en 800 biljoen ether-trillingen veroorzaken. Hij kan deze aarde door de schoonste 
muziek laten omgolven: wij horen haar niet, wanneer zij meer dan 75.000 luchttrillingen in 
de seconde teweegbrengt. En zo zien wij niet eens de elektriciteit, ofschoon haar 
verschijnselen zekerlijk op zichzelf even zichtbaar zijn als die van het licht; wij zien de 
warmte niet, ofschoon wij weten, dat er even verschillende warmtestralen als licht- en 
kleurenstralen zijn. Hoe kinderachtig en ondoordacht dus van ons, om te zeggen: "De 
hemel, de engelen, heeft geen mens nog ooit gezien!" alsof daardoor en daarmee hun 
niet-bestaan op de, een of andere wijze bewezen ware, en niet veeleer alleen het feit, dat 
wij mensen tegenover een engel vol kracht en licht blinden en doven zijn, die met moeite 
rondom zich heen tasten en al wonder wat van zichzelf denken, wanneer zij in deze licht- 
en tonenwereld een paar zonnestralen en een paar klanken hebben opgevangen!


Zo hangen zichtbaarheid en onzichtbaarheid van ons zien, en ons zien van Gods wil af. 
Toen God sprak: "Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven!" toen, op 
diezelfde dag, op datzelfde ogenblik, stierven Adam en Eva van de ware Paradijs-
schepping af, en ontwaakten zij in een verbleekte, zondige, vergankelijke schepping. 
Evenals voor iemand die blind wordt, de vormen verdwijnen, en voor de kleurenblinde de 
kleuren, zo verdween voor Adam en Eva al de Paradijs-heerlijkheid, die toch niettemin 
bleef bestaan, en konden zij nog slechts het vlammende zwaard van de toorn Gods 
waarnemen. Maar omgekeerd verbleekt in de dood voor de Christen de tegenwoordige 
zichtbaarheid: hij sterft deze geringe, grauwe, platte wereld af; en doet hij na de dood zijn 
ogen open, dan bevindt hij zich temidden van het kleurrijke, in licht badende Paradijs.
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De eeuwige natuur, de hemelse wereld, is rondom ons, en van kindsbeen, en zo lang wij 
ons niet met onze verbeelding in de helse verplaatsen, in ons, maar, zegt Böhme 
diepzinnig: "tussen haar en deze wereld ligt een geboorte!" Het woord: "Tenzij dan dat 
iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien!" (Job 3 : 3) is ook 
een wet der physica sacra (geestelijke natuurkunde). De hemel Gods is niet 
honderdduizenden of honderd miljoenen mijlen hoog boven ons hoofd verwijderd, gelijk 
dan ook Stefanus, toen hij de hemel geopend en Jezus ter rechterhand Gods staan zag, 
daartoe niet eerst een astronomische reis behoefde te doen. Alleen: "zijn ogen werden 
geopend", evenals die van Elisa's knecht. Welke ogen? Die van de ware lichamelijkheid, 
van de ware mens, die in de buitenste schors des lichaams schuilt, die in zichzelf de ware 
beginselen van het ware zien, horen, ruiken en smaken bezit, de enige krachtens welke ik 
zien en horen kan; want immers: een uit het hoofd genomen en op de tafel gelegd oog 
ziet niets.


Werden ons de ogen geopend, d.w.z. het stoffelijk hulsel weggenomen, dat ze bedekt, 
dan zouden wij weldra in de krachtigste realiteit en tastbaarheid een wereld des lichts en 
een der duisternis met hun bewoners rondom ons heen zien: Paradijs en hel; want tot de 
dag der grote scheiding zijn beiden in en om deze wereld en doordringen zij ze; vandaar 
alle genot en alle smart op aarde; maar toch zijn ze afgestompt en gedempt door de 
stoffelijke hulsels, die de wezens tienvoudig omsluiten. Braken volgens Gods wil thans de 
krachten der lichtwereld door, dan zou op dit ogenblik de aarde een Paradijs zijn; evenals 
het ons eenmaal gaan zal: "Wij zullen allen veranderd worden, in één punt des tijds." (1 
Korinthe 15 : 51, 52) Liet God daarentegen aan de macht der duisternis de vrije loop, 
bijvoorbeeld daardoor, dat: hij al de Christenen wegnam, en tegelijkertijd alle leed en alle 
straffen verwijderde, die het kwade dempen, dan zouden al spoedig berg en dal, landen 
en zeeën, in een toornvuur ontbranden. - Voorshands zijn deze twee werelden in en om 
onze aarde, in en om ons, voelbaar, maar onzichtbaar, - evenals ook mijn en uw ziel,  
waaraan gij toch ook gelooft, zonder dat iemand haar gezien heeft, of zien zal, wanneer 
zij bij ons sterven uit het lichaam en óf naar beneden, óf naar boven zal gaan, en die toch 
reëeler, werkender en werkelijker, duurzamer en eeuwiger is, dan dit zichtbare en tastbare 
lichaam. Zo is de zichtbaarheid een relatief en subjectief begrip, dat enkel en alleen 
afhangt van de gesteldheid der ogen, waarmee men ziet.


Zo leert de aardse natuurkunde ons reeds, dat al het voor ons zichtbare, ook de hardste 
en zwaarste stof, onzichtbaar kan worden, zonder dat zij daarom ophoudt te bestaan, ja, 
zonder in het minst haar hoofdeigenschappen te verliezen. Zo is het in hete stoom 
veranderde water, dat met vreselijke drukking en 20.000 paardenkrachten de 
reusachtigste stoomboten, zoals een "Kaiser Wilhelm", tegen storm en golven pijlsnel 
voortstuwt, in de ketel en in de kolossale cilinders totaal onzichtbaar en wordt hij eerst 
dán wit en zichtbaar, wanneer hij in de lucht af koelt. Zo kunnen wij thans bij -130° de 
lucht in een fraaie hemelsblauwe vloeistof en vervolgens in een hard blok kristal 
veranderen, en zo maken wij dus door koude, of onttrekking van warmte, het onzichtbare 
zichtbaar en het ontastbare tastbaar: waarbij reeds bij deze temperatuur, en natuurlijk nog 
meer bij grotere koude, niet alleen het organische, maar zelfs, en wel nog eer, het 
chemische leven der atomen afneemt, en ten slotte ophoudt. Daarmee is bewezen, dat 
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onze zichtbaarheid het product van koude is, en tevens in overeenstemming met de 
Bijbelse psychologie, dat deze koude een negatie van het leven is. De gehele scheikunde 
toont trouwens aan, dat de warmte steeds een hoger leven van de stof tengevolge heeft.


Daarmee is voor de denkende mens de zondeval der gehele schepping gesteld. Want dat 
zichtbaarheid voor het schepsel een hogere openbaring is dan onzichtbaarheid, is een 
axioma van de geest en van de Bijbel. En is onze gehele zichtbaarheid het gevolg van een 
vermindering des levens, dus der waarheid, dan is over haar, als over iets gebrekkigs en 
aan een negatie zijn bestaan dankend, de staf gebroken; en tevens is dan geconstateerd, 
dat er een ware en hogere zichtbaarheid moet bestaan, die met steeds hogere warmte - 
tevens hoger leven - steeds heerlijker straalt. Volkomen stemt daarmee het feit overeen, 
dat wij met voldoende hitte een blok staal of een klomp goud, of een stuk porfier of 
bazalt, onzichtbaar maken, d.w.z. in onzichtbaar gas veranderen kunnen. Koelen die 
dampen weer af, gaat hun levenswarmte verloren, dan ligt daar weldra weer het staal of 
het goud voor onze ogen: even hard en zwaar als vroeger. 


Wat wij hier op aarde zichtbaarheid of onzichtbaarheid noemen, is dus slechts een 
onbestendige, ten allen tijde voor het overgaan in een andere vatbare toestand der stof; 
en een hitte van 10.000° - zoals wij reeds opmerkten: slechts een kleinigheid in 
vergelijking met die, welke Secchi voor onze zon berekent - zou voldoende zijn om onze 
aarde, met alles wat er op is, in de wereldruimte onzichtbaar te maken, d.w.z. haar te 
vervluchtigen. Want haar aantrekkingskracht zou niet instaat zijn om de uitzettingskracht 
der gassen, gelijk op de zoveel om onze aarde, met alles wat zon, te overwinnen, waarom 
wij dan ook aan de hemel geen zo kleine zonnen als de planeten zien. En toch zou daarbij 
geen atoom dezer aarde verloren gaan!


Ook hier ontmoeten elkaar op veelbetekenende wijze onze hoogste natuurkennis en de 
wereldbeschouwing van de mysticus. Daardoor, zegt Johannes Böhme, dat Lucifer, en 
met hem deze zijn wereld, uit de hemel, dus uit de liefdewarmte Gods, neerviel, - bevroor, 
coaguleerde (wegbrandde), - stolde de hemelse doorzichtige stof tot de harde donkere 
stof, die wij zien en tasten, tot de stenen en rotsen, die de oppervlakte der aarde vormen. 
Ook het feit van de vreselijke ontploffingskrachten, die eigenlijk in iedere stof 
(bijvoorbeeld in meel) gebonden liggen, wijst ons daarop. Evenzo ligt de gemiddelde 
temperatuur van de oppervlakte onzer aarde, dus -50° tot +50°, buiten alle evenredigheid 
dicht bij de absolute koude van -273°, waarop, zoals reeds gezegd is, de stof bevriest en 
zelfs metalen en zuurstof verderven. Hoe zou het dan gaan bij een koude van bijvoorbeeld 
10.000°? Voorzeker zou de wereld in dode en ook onzichtbare atomen uiteenvallen, en 
alle krachten en alle verschijnselen zouden een einde hebben. Het zou de onzichtbaarheid 
van de dood zijn!


Derhalve hebben wij het recht om onze aarde met haar organismen, en de planeten in ’t 
algemeen, te beschouwen als werelden, die door koude gestolde, bevroren, en juist 
daardoor voor onze, ook uit de bevroren stof opgebouwde ogen zichtbaar geworden zijn. 
En evenzo astronomisch juist is het, wanneer wij de oorsprong, de afkoeling dezer 
werelden, als een inkrimping van hun leven tengevolge van een scheiden uit het zoveel 
hogere en hetere zonneleven beschouwen. Hitte, zoals helderder licht en sterkere 
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elektriciteit, betekent voor de stof, gelijk wij haar kennen, een toestand van hoger leven. 
Doch voor het schepsel zijn deze krachten subjectieve gewaarwordingen; en hogere 
wezens op andere wereldbollen zullen misschien de dampen van gloeiend ijzer als 
verkwikkend koele zomerwindjes beschouwen. Waarom niet?


Bezien wij uiteindelijk de ether, waarin volgens de nieuwere astrofysica alle wereldbollen 
als vissen in de oceaan rondzwemmen, - overigens een eeuwenoude, door de Indiërs en 
de Grieken, zoals door Ovidius en anderen, reeds verkondigde zienswijze - dan hebben 
wij daarin een volkomen onzichtbare, vele biljoenen maal dunnere, maar des te krachtiger 
en levendiger stof, waarin alle hogere levensverschijnselen: licht, warmte, elektriciteit, 
plaatshebben, en van zodanige macht, dat één duizendste gram daarvan wellicht grotere 
werkingen uitoefent dan 1.000 kilo van de dode aardse stof. Waren onze ogen van ether 
gevormd, dan zouden wij de ether en al zijn wonderbare openbaringen zien; doch 
daarentegen waarschijnlijk in het geheel niet onze aarde en haar stoffen, en evenmin haar 
lucht, die in vergelijking van deze ether nog miljoenenmaal zwaarder is dan lood in 
vergelijking met onze dunste gassen. Nemen wij nu eens als hypothese aan, dat deze zo 
ontzaglijk fijne en ijle, alles vervullende en doordringende, en door zo onbegrijpelijke 
krachten doorstroomde ether de oorspronkelijke, door God geschapen oerstof (het "reine 
element" van Böhme) is, en dat verder het Paradijs een schepping in deze ether was, en 
de engelen een etherlichaam hadden, dan moet de natuurkunde toegeven, niet alleen dat 
zulk een, veel heerlijker schepping dan de onze volkomen onzichtbaar voor ons zou 
blijven, maar ook, dat zij en deze engelen door onze aarde en door ons lichaam heen 
zouden kunnen golven, stromen en vliegen, zonder dat wij het zouden bemerken.


Het is dus een wetenschappelijke waarheid: de hogere, met een toeneming in 
levenskracht overeen komende toestanden der stof zijn voor ons hier op aarde 
onzichtbaar, en zo nadert de nieuwere, grootse en verheven kosmische 
natuurbeschouwing hoe langer hoe meer de Bijbelse, in plaats van - gelijk domoren, die 
haar noch de Bijbel begrijpen, beweren - zich hoe langer hoe meer van haar te 
verwijderen. Intussen is de eeuwige natuur niet van aardse, of van zó fijne stof, doch haar 
tegenwoordige onzichtbaarheid is een gevolg, zoals wij in het begin reeds gezegd 
hebben, van de zoals verblinde ogen der zondige mensheid, en in de grond der zaak dus 
van de blindheid der gevallen ziel. Evenals bij het kind in de moederschoot en bij het 
kuikentje in het ei de ziel zich reeds een oog voor het licht schept, maar dit, nog gesloten 
zijnde, nog niets van de buitenwereld waarneemt, zo vormt er zich bij de nieuwe geboorte 
in het sterfelijk lichaam wél een oog voor het eeuwige licht en de hemelse wereld, maar 
het is nog niet in staat om door de van stof en aarde gemaakte aardse ogen naar buiten 
te zien. Eerst wanneer deze in de dood breken, gaat het inwendige oog als een bloem 
open, en aanschouwt het de lichtwereld.


* * *

Wanneer zal dit kleine en met zonden bevlekte stukje der goddelijke schepping, dat wij 
het zichtbare Al noemen, door de vuurdood vergaan, om schoner te herrijzen en in de 
ware en eeuwige natuur op te gaan, gelijk een in retort (glazen vat: bolronde kolf, met 
lange tuit) opgesloten stuk smerig steenkool, dat - aan grote hitte blootgesteld - zich 
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vervluchtigt, om als een heerlijke diamant weer te kristalliseren? Want er kan nu eenmaal 
niets, ook niet onze aarde, uit Gods heelal uitvallen!


Wij zien in de schepping, dat elk wezen de wet van zijn tijd, van zijn levensduur in zich 
bevat, al kennen wij ook slechts de verschijnselen dezer wet, en niet haar oorzaken. Zo 
bevat zekerlijk ook de mensheid als een organisch geheel, en de aarde als een 
individualiteit van het heelal, de wet van haar levenslengte, gelijk laatstgenoemde ons de 
beide gemeenschappelijke eenheden dezes tijds: de dag en het jaar, aan de hand doet, 
en de verbinding van beiden gelegen is in het feit, dat het aardse jaar ook in de Bijbel de 
maatstaf van 's mensen levensduur wordt. In welke altijd-terugkerende kringen deze 
beide geschiedenissen der aarde en der mensheid zich gemeenschappelijk bewegen, 
wordt ons geleerd door de fundamentele indeling der schepping in 7 grote goddelijke 
dagen (en evenzo door de gehele wet van de Sinaï, volgens welke indeling, blijkbaar als 
beeld van de hemelse tijden, het 7 en 7 x 7 zich in steeds groter kringen met steeds 
verder om zich heen grijpende en steeds betekenisvoller Sabatten herhaalt. Geen wonder, 
dat reeds de oud-Joodse wijsheid lang vóór de Openbaring van Johannes, de wereld- en 
mensengeschiedenis in zesduizendjarige hoofdstukken verdeelde, waarop een eveneens 
duizendjarige Sabbat der aarde moet volgen. Van oudsher zijn er Christenen geweest, die 
door dit denkbeeld krachtig werden aangegrepen; en nu wij langzamerhand het einde van 
het zesde duizendtal jaren naderen, neemt jaarlijks het getal der kinderen Gods toe, die 
de tweede toekomst van Christus aan het einde der 6.000 jaren verwachten en aan zijn 
duizendjarig Rijk op aarde geloven, overeenkomstig de woorden in Openbaring 20 : 1-7, 
die een eerste opstanding der gezaligden, een gebonden zijn van Satan, en een 
duizendjarig regeren met Christus als vast en zeker aannemen.


Wij beschouwen hier slechts de betrekkingen tussen de tijdelijke en de eeuwige natuur, 
en hebben dus niet het voor en tegen van dit geloof te onderzoeken. Toch wil het ons bij 
de tegenstanders er van voorkomen dat enkel en alleen de al te plastische, tastbare, in al 
te grote nabijheid geplaatste realiteit der zaak is, en anderzijds de duizenden inderdaad 
moeilijk te beantwoorden vragen aangaande het hoe van dit duizendjarige Rijk, die te 
deze opzichte zulk een onaangename, ja bijna terugstotende indruk op hen maken. Maar 
onze onvatbaarheid om ons iets voor te stellen, en het uit die hoofde te geloven en met 
onze alledaagse, zogenaamd verstandige begrippen te rijmen, mag nooit als bezwaar 
tegen een goddelijk woord gelden. Beschouwt men dit geloof aan een duizendjarig Rijk 
onbevooroordeeld, dan moet men bekennen dat het een grote en schone gedachte Gods 
zou zijn, wanneer hij aan de moede aarde en haar moede bewoners na zes zware dagen 
van last en arbeid een grote Sabbat gunde, waarop Christus aan de klaarblijkelijk tot 
regeren ongeschikte mensheid de teugels uit de hand nam, om een tijdlang deze wereld 
persoonlijk in recht en gerechtigheid volgens de wetten van Jehova te regeren. Het zou 
een grote rechtvaardiging van God tegenover de mensen zijn, wanneer hij ons dan 
bewees dat het niet de tijden en de omstandigheden, niet de strijd om het bestaan en de 
elementaire krachten, maar enkel en alleen onze zonde en onze miskenning en verachting 
van zijn heilige wet waren, die 6.000 jaren lang de aarde met bloed drenkten en met 
geweldenarijen vervulden, en die de volkeren verhinderden om hun zwaarden tot 
ploegijzers om te smeden en vreedzaam onder hun wijnstok en vijgenboom te wonen.
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Ook pleiten voor zulk een duizendjarig Rijk tal van schilderingen der profeten, die net zo 
min op de hemel als op de tegenwoordige toestand der aarde betrekking schijnen te 
hebben, en welker gedwongen uitlegging reeds veel verwarring heeft gesticht. Dit is van 
toepassing op Jesaja's hoofdstukken 60-62 en hoofdstuk 65 : 18-25, en op vele andere 
Schriftplaatsen, die een aardse, door God aan zijn volk ten troost geschonken heerlijkheid 
beschrijven, en het de heerschappij beloven over de volkeren, die het zo lang onderdrukt 
hebben. Wanneer Christus aan de overwinnaar belooft, dat hij met een ijzeren staf de 
natiën zal mogen hoeden en vermorzelen als een pottenbakkersvat, (Openbaring 2 : 27) 
dan is dit net zo min op het tegenwoordige tijdperk der goddelijke genade, als op dat der 
nieuwe aarde toe te passen. Zo behoort de toekomstige tempel in Ezechiël 40-48 net zo 
min op de tegenwoordige aarde thuis als op de nieuwe, welker eeuwige hoofdstad 
Johannes schrijft: "Ik zag er geen tempel in, want God, de Almachtige, is zelf haar 
tempel," maar zeer goed op een aards en toch goddelijk duizendjarig heersen van 
Christus over nog niet zalige volken, die weer onder de wet staan zullen, als een 
tuchtmeester, en wien vooraf in beelden en schaduwen het heil wordt voorgespiegeld.


Uiteindelijk stelt de Openbaring ons dit duizendjarig Rijk als een laatste poging van God 
voor, om door het binden van Satan en het persoonlijk regeren dezer wereld zijn 
mensenkinderen weer tot zich te brengen. Maar - en ook dit is een grote rechtvaardiging 
van God en van zijn laatste en vreselijkste oordeel - ook deze laatste poging lijdt 
schipbreuk op de aangeboren en hopeloze boosheid van het mensenhart. Want 
nauwelijks is Satan weer ontbonden, of de volken laten zich al spoedig weer door hem 
verleiden en bestormen met de oude hardnekkigheid de stad Gods en het heilige volk; het 
laatste oordeel barst los, en de aarde, met alles wat er op is, vergaat in het vuur. En dat 
wij intussen met deze berekening van 6.000 jaren en een 1.000-jarige Sabbat geen gevaar 
lopen om "de dag en de ure" te bepalen, die de Vader aan zijn eigen macht heeft 
voorbehouden, terwijl wij toch anderzijds zo dikwijls vermaand worden om de tijden en 
tekenen des tijds te verstaan, en toe te zien of het einde nabij is, blijkt duidelijk daaruit, 
dat God, voorzeker niet bij toeval, ons in een onzekerheid van nagenoeg 50 jaren heeft 
gelaten, niet omtrent de onberekenbare aanvang der schepping, maar omtrent het tijdstip 
van de schepping van Adam, of juister van de zondeval, dit begin onzer 
wereldgeschiedenis. Want hoe lang Adam in het Paradijs is gebleven, hoeveel dagen, of 
jaren, of eeuwen, weten wij niet; eerst van de dag af, waarop hij de verboden vrucht at, 
begon hij te sterven, en stierf hij al verder voort en voort, 930 jaren lang.


Laat ons niet tornen en plukken aan de grote woorden: En zij leefden en heersten als 
koningen met Christus, de duizend jaren. Maar de overigen der doden werden niet weer 
levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en 
heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen 
macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met hem als 
koningen heersen duizend jaren. (Openbaring 20 : 4-6)


Maar keren wij tot ons eigenlijk onderwerp terug!


* * *
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Hoe is reeds nu deze voorshands voor ons verborgen eeuwige natuur, en hoe zal zij 
eenmaal voor ons tot in eeuwigheid zijn? Dat deze wedergeboorte, deze nieuwe 
schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet louter een blote chaos van 
gelukzaligheid is, maar door strenge, goddelijke wetten geregeerd wordt, is duidelijk; ja, 
hoe heerlijker deze hemelen zijn en hoe schoner de nieuwe aarde stralen zal, des te 
klaarder moet zich in hen en in haar de goddelijke wet als een complex van eindeloos 
diepe, heerlijke, doelmatige en volmaakte wetten openbaren. Zonder wet bestaat er reeds 
hier op aarde geen macht, geen geluk, geen vrijheid. Welk soort van wetten zullen dat wel 
zijn? Kunnen wij er ons hier beneden een begrip van vormen?


De oorspronkelijke goddelijke woorden en natuurwetten, die eenmaal de schepping der 
zes grote dagen beheersten, zijn zeer goed. God zelf sprak het uit. En omdat zij goed zijn, 
zijn zij ook eeuwig, en blijven zij ook in de hemel bruikbaar. Waarom zou God er in de 
hemel andere willen ontwerpen? Ook hier "werpt hij nooit weg het werk zijner handen." 
Zijn wetten zijn allen zonder gebrek, en het is een door de zonde veroorzaakte dwaling, 
wanneer wij het onvolmaakte in de aardse verschijnselen aan een onvolmaaktheid in de 
wet toeschrijven. De figuur, de gestalte, "het wezen," schrijft Luther, d.w.z. de aard en de 
wijze, het hoe dezer wereld en haar doen en streven, vergaat; maar de woorden Gods, 
waaruit deze wereld is voortgekomen, dus haar wezenheid heeft, en waardoor zij alleen 
bestaat, kúnnen niet vergaan. Dat leert de gehele Bijbel; de Heilige Schrift spreekt 
herhaaldelijk van de eeuwigheid der goddelijke wet, van een eeuwige boom des levens, 
van het eeuwige water des levens en van de eeuwige vlammen; ook Christus spreekt van 
een eeuwig eten en drinken van het sap der eeuwige wijngaarden, en stelt dus het ware 
bestaan dezer goddelijke dingen vast. Zo schrijft de apostel: "Zo was het dan noodzaak, 
dat wel de voorstellingen der dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd 
werden," namelijk door het bloed der offers, maar de hemelse dingen zelf door betere 
offeranden dan deze." En verder: "het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is 
een tegenbeeld van het ware." (Hebreeën 9 : 23, 24)


Nu hebben wij in het vorig hoofdstuk gezien, dat het getal de door God ontworpen 
grondwet der schepping is, waarvan alle andere wetten zijn uitgegaan. Derhalve komt de 
vraag, of de hemelse schepping  door dezelfde wetten geregeerd wordt als de aardse, op 
deze neer: of in de hemel nog het getal zal zijn. Is het daar niet, dan is de hemel iets 
volkomen ondenkbaars en onbegrijpelijks, dat ook zelfs geen enkel punt met ons 
tegenwoordig bestaan gemeen heeft. Dan kan men er misschien nog aan geloven, of zich 
verbeelden dat men er aan gelooft; doch er over spreken, er over denken, en er zich over 
verheugen, anders dan over iets geheel onbekends, heeft dan niet de minste of geringste 
waarde meer. Bestaat daarentegen het getal nog wél in de hemel, dan zijn op eenmaal 
alle beginselen dezer schepping daarmee gegeven. Dan is er daar ook een begin en een 
lengte, dus een tijd; een grootte, dus een ruimte; een vorm en een zichtbaarheid, dus een 
stof; al zijn deze verschijnselen ook veel heerlijker en volmaakter in uitvoering, dan de 
aardse. Het getal is de wet van het denken, en derhalve van de eeuwige ideeën. Denk wat 
ge wilt; dan geschiedt dit denken - dat hebben wij reeds gezegd - door middel van een 
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van begrippen volgens de vier hoofdregels 
der rekenkunst.
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Zo staat de bewering, dat misschien in de eeuwige natuur 1 niet = 1 is en 1 + 1 niet 2, 
gelijk met de bewering, dat God daarin misschien niet meer God is, en ik niet meer ik ben. 
Dan is al het denken uit! Maar in het ontzaglijk eenvoudige feit, dat er in de hemel een  
één en een veel, dat daar Christus en ik één en één, dus twee zijn, en evenzo, dat de 12 
apostelen ook daar 12 zijn, ligt heel het getal met zijn onuitputtelijke rijkdom van 
aritmetische, algebraïsche en geometrische wetten en hun reusachtige consequenties 
besloten. 


Deze aanwezigheid van het getal in de ware wereld wordt niet alleen gepredikt door de 
gehele Bijbel, maar in 't bijzonder en op zeer in 't oog lopende wijze door de Openbaring, 
deze ontsluiting des hemels. Zij toont ons overal daarboven het getal als een mysterieuze, 
alle verschijnselen en alle wezens beheersende wet, en daarom zou men de Openbaring 
de apotheose van het getal kunnen noemen. Zo spreekt zij van de 7 sterren en de 7 
engelen der 7 gemeenten, van de 4 dieren, de 24 ouderlingen, de 144.000 verzegelden, 
en van het hemelse, geheel volgens het hemels getal opgebouwde Jeruzalem; zo ook in 
de openbaringen van de helse macht en van de mens der zonde, wiens getal is 666. - Het 
oneindige getal moet zich uitspreken, uittellen. Het doet dat niet in dit bestaan, in deze 
eindigheid, - derhalve doet het dat ergens elders. Het zou anders eindig en beperkt zijn; 
het ware iets goddelijks, maar toch niet iets eeuwigs! 


Het is hoog tijd, dat wij Christenen in een wereld, die van de klacht weergalmt: Het is alles 
vergankelijk! met stem luider uitroepen: Het is alles eeuwig! Zou een eeuwige God het niet 
zover gebracht hebben, aan zijn volgens eeuwige ideeën ontworpen schepping een 
eeuwige duurzaamheid te schenken? Zijn wij Boeddhisten, die op werelden van ruïnen 
steeds andere opbouwen, enkel en alleen opdat ook deze op hun beurt weer zouden 
instorten? Wel worden wij, evenals de wandelende Jood, met onweerstaanbare macht 
door een woedende wervelwind naar de ondergang gedreven, en bezwijkt en stort achter 
ons alles ineen, wat wij doorleefd hebben, - wel vergaan de mummies der farao's en de 
paleizen der caesars tot stof, - naar dit alles is slechts een spel der vergankelijkheid: in 
deze wisseling van het worden leven wij niet, maar in de eeuwige ideeën. Deze 
substantieve substanties, die God in de zes lichtperioden ten aan hore van verbaasde 
engelen uitsprak, en zie! zij waren er: de lucht en het droge, de berg en de zee, de plant 
en de vogel en het viervoetige dier, deze ideeën der schepping, die kunt gij niet, die kan 
geen mens verbreken en verbrijzelen. En God zelf wil ze ook niet verbreken, want van 
allen sprak hij: zij zijn zeer goed! En toen Satan en de mens zijn schepping bedierven, 
sloot hij ze met een vlammend zwaard in zijn eeuwig Paradijs op, waarin de boom der 
kennis en des levens en allerlei vruchtbomen nog altijd groenen, en stromen des levenden 
waters nog steeds vloeien.


De mens is geschapen opdat hij Gods evenbeeld zij. Deze evenbeeldigheid Gods hangt 
innig met de goddelijke natuur samen, en de eeuwige bestemming van de mens is: in de 
goddelijke natuur een onderkoning en priester Gods te zijn. Maar koningen moeten ook 
een koninkrijk hebben. Dit koninkrijk is de nieuwe aarde in goddelijke, verheerlijkte natuur; 
gelijk Paulus zegt: "Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende 
wereld", of zoals de Darby-Bijbel vertaalt: "De toekomende, bewoonbare wereld". Die 
wereld is niet een geheel andere dan deze aardse schepping, iets dat op aarde nooit 
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gezien of gedroomd is, anders zou zij niet heten: nieuwe aarde. "De hemel is des Heeren, 
maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven." Ook dit woord zal, evenals alle 
andere, eeuwig waar blijven. Had zulk een Bijbelwoord geen onsterfelijkheid in eeuwige 
betekenis en geen kern van zich, dan zou het ook voor dit leven waardeloos zijn!


Dit leven der eeuwige goddelijke natuur op de nieuwe aarde wordt dus, evengoed als dat 
van het vergankelijke aardse, door getalwetten geregeerd. Als hoekstenen, 
hoofdvoorwaarden en omlijstingen van deze zijn aardse, "zeer goede" schepping heeft 
God eenmaal de tijd, de ruimte, de stof, en bovenal het hen omvattende getal gedacht, 
dus voor eeuwig vastgesteld; en een wel eeuwige, maar tijdloze, wel levende, maar 
ruimte- en stofloze natuur zou als een grote achteruitgang in de goddelijke ontwikkeling 
en een door God opgeven van eeuwige, in hem liggende beginselen, als ondoelmatig, 
onbestaanbaar en mislukt zijn te beschouwen. Maar God gaat nooit achterwaarts, geeft 
nooit iets op. "Hij is een rots, en er is geen gebrek in hem." "Hij is geen mens, dat hem 
iets zou berouwen!" Dit is zonder uitzondering toepasselijk op zijn scheppingswoorden.


Het wezen van het schepsel, van het geschapene, is dat het in 't getal leeft; zo ook de 
cherubim en serafim. Zij zijn met hun vieren, en zij hebben zes vleugels. Dat is getal en 
begrenzing. En zo heeft het nieuwe Jeruzalem 12 poorten, en op de poorten 12 engelen, 
en de muur der stad heeft 12 fundamenten; en de stad meet 12.000 stadiën, en haar 
muren 144 ellen. En opdat men daarbij toch vooral niet aan bovenaardse allegorieën zou 
denken, voegt de ziener er bij: "en de maat, die de engel had, was eens mensen maat." 
Wel heeft dit hemelse Jeruzalem ook een geestelijke betekenis, is het een symbool van 
het geestelijk leven in hem, en wel in veel hogere mate nog, dan hier beneden het paleis 
een zinnebeeld van de koning en zijn macht en pracht is, en de tempel met altaar en 
reukwerk een zinnebeeld van de godsdienst, maar laat ons de zaak niet met het beeld 
verwarren, en het beeld niet met zijn betekenis! Christus is de deur en de wijnstok, maar 
hij is niet een deur en een wijnstok. En evenmin heeft de apostel Johannes zichzelf als 
paarlenpoort van het hemels Jeruzalem gezien.


* * *

Ook ruimte bestaat er in de eeuwige natuur. Zo zegt Johannes van de hemelse stad: "En 
de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met 
de rietstok op twaalfduizend stadiën; de lengte, en de breedte, en de hoogte derzelve 
waren even gelijk." Een hemel zonder ruimte is dus even ondenkbaar, als een ruimteloze 
vorm en grootte. Van zo iets weet de Bijbel niet af! Daarentegen zegt Christus van de 
hemelen en hun ruimte: In het huis mijns Vaders zijn vele woningen!" welk huis het ware 
heelal is. Zo zegt Mozes: "Zie, des Heeren uws Gods is de hemel en de hemel der 
hemelen." (Deuteronomium 10 : 14) en Nehemia: "Gij alleen zijt de Heer! Gij hebt gemaakt 
de hemel, de hemel der hemelen, en al· hun heir!" Zien wij reeds aan het hemelgewelf, 
hier in deze kleine, vergankelijke en eindige zichtbaarheid miljoenen heerlijke, 
schitterende werelden, hoeveel meer miljoenen van nog oneindig heerlijker hemelse 
werelden in het hemelse licht moeten wij dan niet in die hemel der hemelen verwachten? 
Want ook het astronomische parallelisme duidt de Bijbel beslist aan met de herhaalde 
uitdrukking: nieuwe hemel en nieuwe aarde. De Heilige Schrift legt er voortdurend nadruk 
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op, dat - evenals de mens op aarde en uit de aarde geschapen werd - het ook zijn 
bestemming is en blijft, deze aarde na de wedergeboorte te bezitten en te regeren. 
Nergens is ons beloofd, dat wij de zon bezitten of op de sterren wonen zullen. "Zalig zijn 
de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk bezitten!"


Evenals wij in het tweede hoofdstuk zagen, dat er aan de hemel op de een plaats 
merendeels nevelvlekken, op een andere plaats dubbelsterren, op een derde plaats 
sterrengroepen staan, zo heeft ieder schepsel, gelijk reeds is opgemerkt, in de schepping 
zijn hem gewaarborgde plaats, namelijk die plek in Gods heelal, waar de krachten  der 
Godheid - waarvan óf de een, óf de andere de overhand heeft, zoals op de aarde te zien 
is, waar op de ene plaats stenen, op de andere plaats erts, op de derde plaats 
edelgesteenten, door haar werking ontstaan zijn - dat schepsel geschapen en gevormd 
hebben, dus zijn geboorteplaats. Krachtens deze wet, is de hogere mens reeds hier 
beneden niet rondzwervend, maar metterwoon (om te wonen) gevestigd, zoals de koning 
in zijn hoofdstad en de priester in de tempel. Zo en daarom heeft iedere plant haar 
fundamentele plaats: op de Alpen of aan de pool, of in de woestijn of in de zee, en ieder 
dier zijn vaderland, en heeft iedere mensenziel haar eigenaardig kenmerk of stempel van 
de plaats waar en het volk waaronder zij vallen, ontkiemd en gegroeid is. Vandaar op 
aarde de vaderlandsliefde en het patriottisme. Met deze grond- en vormplaats stemt in 
alle eeuwigheid in 't bijzonder het niet met handen gemaakte huis overeen, dat elke 
Christen beloofd is; en in t algemeen de nieuwe aarde als woonplaats en vaderland van 
de zalige mens.


In deze ontelbare miljoenen werelden, die in een hen allen verenigende oceaan van 
hemels licht drijven; wat al ontelbare wonderen der onuitputtelijke Schepperskracht en 
Schepperswijsheid Gods zullen daar niet door de eeuwigheden der eeuwigheden 
ontstaan en bestaan? En zij allen en hun bewoners zullen organisch verdeeld, verbonden, 
onder en boven elkaar geplaatst zijn; want ook dit toont ons het onvolmaakte beeld van 
het huidige ogenblik aan de hemel: elke ster is aan de aantrekkingskracht en de invloed 
van alle andere onderworpen. In de hemel der hemelen is alles verbonden: alles gaat alles 
aan, alles is werking en oorzaak tegelijk, alles geeft en alles ontvangt, alles is sterk 
subject en zich overgevend object! - En God is alles in allen! - Zo zal bij de uit de hemel 
der hemelen bestaanden eeuwige hemel, waarin God en zijn engelen en de tronen, de 
heerschappijen, de overheden en de machten wonen, onze hemel, waarin wij mensen 
komen, en waarvan Christus zegt: "Ik ga heen om er u plaats te bereiden", als een 
heerlijke en bijzondere verrijking der hemelen bijkomen, als een prachtige, alle zalige 
schepselen Gods hoogst gelukkig makende, nieuwe openbaring der Godheid: een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, een nieuwe bloesem aan de eeuwige boom der eeuwige 
schepping, en toch gegroeid volgens de oude en eeuwige, in God liggende, 
onverbreekbare wetten van het zijn, het worden en het bestaan.


Geestelijk daarentegen spiegelen zich de drie grote openbaringen der Godheid ook af in 
drie hemelen, of - wat hetzelfde is - in drie telkens hogere, zaliger trappen van de 
hemelse zaligheid, waarvan Paulus uitdrukkelijk zegt, dat hij in de derde hemel werd 
opgenomen. Deze drie staan evenzo in onderlinge verhouding als Vader, Zoon en Heilige 
Geest, als lichaam, ziel en geest, en zijn tezamen slechts één. Zij zijn een geestelijke op-
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klimming van de hemel: een uitwendige, een inwendige en een binnenste, een goed, een 
beter en een best; zij zijn concentrische cirkels van het zalige zijn, een doordringen tot 
aan het hoogste en tevens innigste gemeenschap met de Godheid, een kennen van haar 
volgens haar drie Personen, een genieten van de Goddelijke Drie-eenheid. 


Even ondenkbaar en even onbijbels als een ruimteloze, is een tijdloze eeuwige natuur, 
want ruimte en tijd zijn onafscheidelijk verbonden. Ruimte is tijd naast elkander geplaatst, 
alsof men, op een hoge bergtop staande, zovele in ruimte en tijd verwijderde eenheden 
achtereenvolgens opnam; tijd is ruimte achtereenvolgens, want men heeft de 
opeenvolgende tijdeenheden nodig om de ruimte door te snellen, ja door te denken. 


Van een tijdloze eeuwigheid weet de Bijbel niets af. Zulk een eeuwigheid kan er wel in 
God zijn en was er in hem, eer hij de wereld schiep, maar voor het geschapene bestaat zij 
niet. De Bijbel weet slechts van van aeonen der aeonen, eeuwigheden der eeuwigheden,  
eeuwen der eeuwen, saecula saeculorum, dus van onophoudelijk zich ontrollende, 
onoverzienbare tijdperken en perioden. Waarom en waartoe zou God dan zijn heerlijke, 
alleroorspronkelijkste schepping, de tijd, vernietigen, terwijl zij daar zo groot en groots in 
de eerste woorden van Genesis voor ons staat: In de beginne schiep God… En in 
hoeverre zou in een of ander opzicht een tijdloze eeuwigheid schoner, heerlijker, 
goddelijker zijn?


Laat ons wel opmerken, dat in Openbaring 10 : 6 het woord "tijd" in het Grieks niet het 
algemene "chronos", d.w.z. de tijd op zichzelf, maar "kairos", d.w.z. tijdperk, uitstel, 
termijn, vertraging betekent. Het vers luidt dus, en zo vertalen het ook alle nauwkeurige 
over zettingen in Duitse, Franse en Engelse Bijbels: "Er zal van nu aan geen uitstel, geen 
vertraging meer zijn; maar wanneer de zevende engel bazuinen zal, dan zal de 
verborgenheid Gods vervuld worden", juist zoals wij zeggen: ik heb nu geen tijd meer! Dat 
dit de ware betekenis van de woorden is, en dat daarmee niet een tijdloze eeuwigheid 
wordt aangeduid, blijkt ten duidelijkste uit het vervolg van het boek der Openbaring. Want 
in plaats dat met het bazuinen van de zevende engel de tijd in de hemel en op de aarde 
plotseling stilstaat, verhaalt de ziener in de twaalf volgende hoofdstukken, hoe daarna de 
gebeurtenissen zich machtig volgens de wet van het hemelse getal verder ontrollen; hoe 
de zonnevrouw in de woestijn vlucht, om daar 1.260 dagen lang gevoed te worden; hoe 
alsdan het beest uit de zee verschijnt en wonderen doet; hoe de 7 engelen 
achtereenvolgens hun 7 fiolen van de toorn Gods op de aarde uitgieten, enzovoorts, en 
hoe hij uiteindelijk op de nieuwe aarde een boom ziet, die zijn vruchten alle maanden of 
manen voortbrengt, dus een vastgestelde hemelse tijd en volgorde. Hoe rijmt met deze 
woorden de bij vele Christenen zo geliefkoosde tijdloze eeuwigheid, en hoe komen zij aan 
dit onjuiste begrip?


Al het scheppen kan slechts in de tijd geschieden, zoals er dan ook geschreven staat: "In 
de beginne - schiep"; en de schepping kan slechts in de tijd bestaan, zoals er geschreven 
staat: "Alles heeft zijn bestemde tijd", en gelijk de Openbaring steeds van hemelse tijden 
spreekt, volgens welke de hemelse gebeurtenissen zich ontrollen. De tijd staat 
onafscheidelijk - evenals met ruimte en vorm en getal - ook met het denken, spreken en 
doen van al het geschapene in verband.
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Een lofzingen en prijzen van God in eeuwigheid, een zitten aan zijn tafel en eten en 
drinken met Abraham, Izaäk en Jakob zonder tijd, is een even onzinnige voorstelling als 
een onzichtbaar licht, een machteloze kracht, een ik-loze liefde. Ik-heid en individualiteit 
zijn er niet zonder tijd. Ook hier is het óf de Goddelijke hemel van de Christen met heel 
zijn natuurlijke waarheid, óf de uit zinneloze tegenstrijdigheden samengestelde, 
waardeloze voorstelling van het Nirwana!


Van de hemelse tijd, waarvan onze aardse een zwakke afbeelding is, is de Bijbel vol. Zo 
zegt Christus van de grote verdrukking: "En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees 
zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort 
worden!" (Mattheüs 24 : 22) Daarmee is een onbekende hierboven gehouden goddelijke 
tijdrekening, volgens welke de aardse gebeurtenissen op de in de hemel bepaalde tijd 
plaatshebben, vastgesteld. (Zie Daniël 4 : 13, 14) Daarvan getuigt ook het dikwijls 
herhaalde woord: "toen de tijd gekomen was", "de tijd is vervuld", evenzo "Mijn ure is nog 
niet gekomen", "nu is het de ure der duisternis", en dergelijke meer; want dat daarmee 
niet de aardse tijd bedoeld wordt, is duidelijk. Ik vraag weer: waarom en waartoe zou God 
deze zijn goddelijke tijdwet plotseling opheffen en verwerpen, in plaats van zich die in 
grote hemelse Sabbatten en jubeljaren, waarvan de vroegere aardse toch slechts een 
zinnebeeld waren, tot vreugde en blijdschap van al het geschapene hoe langer hoe 
heerlijker te laten ontwikkelen?


* * *

Ook een stoffelijke eeuwige natuur predikt ons de gehele Bijbel; een hemel waarin de stof, 
evenals alle goddelijke beginselen, eerst tot haar ware recht komt, en zich eerst in haar 
ware pracht vertonen zal. Is het genoegen, dat de mensheid in goud, paarlen en 
edelgesteenten vindt, er niet een bewijs en zinnebeeld van, hoe schoon en edel en 
kostbaar deze stof zou zijn, wanneer zij van de erts der zondige onvolmaaktheid ware 
gereinigd, wanneer ook van de boeien bevrijd ware, die haar verhinderen om volgens haar 
verlangen vrij en helder te kristalliseren, te schitteren en te pralen?


Maar onze blijdschap over de ons omringende natuur heeft niets te betekenen in 
vergelijking met de ontzaglijk grote en goddelijke blijdschap, waarmee God zelf zich over 
deze zijn schepping verheugt. Evenals hij luid juichte en in hem en zijn zeven Geesten de 
triomferende blijdschap der eeuwigheid opwelde, toen hij na het voltooien der schepping 
zijn werk aanzag, "en ziet, het was zeer goed!" zo, en hoewel het Satan gelukte dit 
goddelijke doen tijdelijk te verstoren, verheugt God zich nog altijd over zijn werken. Hoe 
telt hij ze een Job voor, verlustigt hij zich in de vérzienden adelaar en de ontembare wilde 
ezel! Hij verheugt zich ook over de planten en de bomen, die hij eenmaal geplant heeft, en 
hoe hij eenmaal, wanneer de zonde en de overtreding weggedaan zijn, welke de hemelse 
krachten verlammen, rivieren op de hoge plaatsen zal openen, en fonteinen in het midden 
der valleien; hoe hij de woestijn tot een waterpoel zal zetten, en het dorre land tot 
watertochten; hoe hij in de woestijn de cederboom, de sittimboom en de mirteboom en 
de olijfboom zal zetten, en in de wildernis zal stellen de dennenboom, de beuk, en de 
busboom tegelijk; opdat zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan, dat de 
hand des Heeren zulks gedaan en dat de Heilige Israëls zulks geschapen heeft." (Jesaja 
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41 : 18-20) En ook in de edelgesteenten, die hij eenmaal schiep, heeft hij een vermaak, en 
daarom zegt hij tot Jeruzalem: "Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, 
zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten; en uw 
glasvensters zal ik van kristal maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse 
landpale van kostelijke stenen." (Jesaja 54 : 11, 12)


Dat zijn geen sentimentele schilderingen en allegorieën van psychologische toestanden in 
ons diepgezonken staats-, kerken- en volkenchristendom, maar hier hebben wij het 
geopenbaarde willen van een God, wiens woorden ettelijke miljoenen malen reëeler, 
plastischer en warer zijn, dan al het gepraat van alle mensen van de aanvang der wereld 
af. Wie zijt gij toch, al waart gij ook een nog zo edel denkend Christen, dat gij die God 
deze zijn blijdschap over zijn stoffelijke schepping zoudt willen ontzeggen, en hem als een  
wet voorschrijven, dat hij in zijn hemelen nog slechts louter geestelijke dingen zijn 
genoegen mag vinden? Denkt gij wellicht, dat hij - ter wille van uw theorieën en 
inbeeldingen - deze stof, die ook door hem geschapen is, en dit werk zijner handen zal 
wegwerpen? Neen! maar gij zult het ook eenmaal doorzien, wat hier beneden het 
vreugdevolle ontkiemen van het zaadkorreltje en het angstvolle sterven van het mugje 
was, en wat zowel het een als het ander voor de eeuwigheid betekent; en gij zult het zelf 
niet meer kunnen begrijpen, hoe gij hier eenmaal op deze donkere aarde zo, als met 
doofheid en blindheid en stomheid geslagen, temidden van eeuwige wonderen hebt 
rondgewandeld. En voor ieder blad en blaadje aan de boom des levens zult gij met meer 
genot en verrukking blijven staan, dan ooit hier op aarde voor de Sixtijnse Madonna of de 
Keulse Dom; want dit waren gebrekkige, menselijke kopieën, maar dát is goddelijk 
meesterwerk!


Van de hemelse stof staat geschreven: "En het gebouw van haren muur was jaspis; en de 
stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad 
waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament jaspis, het tweede 
saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonix, het zesde sardius, 
het zevende crysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het 
elfde hyacint, het twaalfde amethyst." (Merkwaardig genoeg zegt reeds Socrates in zijn 
Phaedo [par. 59], dat de edelgesteenten, die wij hier op aarde zo hogelijk waarderen, 
brokstukken en modellen zijn van de gesteenten de aarde der zaligen). "En de 12 poorten 
waren 12 paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de raat der stad was zuiver 
goud, gelijk doorluchtig glas." (Openbaring 21 : 18-21) En van haar licht wordt geroemd 
(vers 11): "en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, 
blinkende gelijk kristal." Hier hebben wij de heerlijkste en edelste stof in overvloed! En nu: 
of deze woorden schilderen ons hogere, zuiverder, heerlijker, gereinigde en verheerlijkte, 
tastbare en zichtbare stof, of zij hebben waarde noch betekenis, want waarvan zouden zij 
ons dan een voorstelling geven? Wij vertrouwen van het Woord Gods, dat het ons hier 
met die fundamenten van saffier en chalcedon en smaragd, met paarlen deuren en straten 
van zuiver goud, iets warer wil geven dan matte beelden van Christelijke deugden, zoals 
een overigens achtenswaardig Christen mij eens zei, dat de gouden straten van het 
nieuwe Jeruzalem de verkondiging van het Evangelie betekenden! Waarom dan 
bijvoorbeeld ook niet de vrije verkiezing uit genade, of de gebedsverhoring? Met zulk een 
menselijke vergeestelijking van Gods Woord draagt men slechts koren op de molen van 
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de geest die alles loochent en ontkent. Voor de duivel is er niets fataler, niets gehater, 
niets dat hij de mensen zo graag door leugens uit het hoofd zou willen praten, dan de 
realiteit van het goddelijke. Daarentegen: voor zulke allegorische, vernevelende en 
vervluchtigende uitleggingen van het goddelijke, als de bovengenoemde, is hij volstrekt 
niet bevreesd; want hij weet, dat zij geen levend geloof aan deze hemel, of een verlangen 
en een heimwee daarnaar vermogen op te wekken; wat dan ook het best hun holheid en 
onwaarheid bewijst.


Zo toont de nauwkeurig volgens het hemelse model gebouwde ark des verbonds ons een 
prachtige verheerlijking van de stof, doordat daar de drie rijken der natuur hun edelste 
voortbrengselen tot roem van God leverden. Het fijnste lijnwaad in de schoonste kleuren, 
de zuiverste oliën en reukwerken, cederhout, dierenhuiden, goud en zilver in menigte, en 
de schoonste edelgesteenten moesten hier als typen en vertegenwoordigers der gehele 
natuur tot verheerlijking der woonstede Gods onder zijn volk dienen. Wie kan er aan 
twijfelen, dat wij hier zowel een besliste en stellige verklaring hebben, dat een prachtige 
hemelse stof bestaat, als een heerlijke profetie omtrent de eeuwige bestemming dezer 
stof! Want welke hogere bestemming zou er voor haar kunnen bestaan dan die God te 
dienen, die haar geschapen heeft? Van een louter geestelijke, onstoffelijke hemel weet de 
Bijbel niets!


* * *

Zo is er ons dus een werkelijk, en tevens in de ware zin des woords stoffelijk en geestelijk 
leven in het ware getal, in de ware ruimte, in de ware tijd en in de ware stof, kortom in de 
ware, eeuwige, goddelijke natuur, beloofd. En het moet zo zijn; of zou de voleinding niet 
meer bieden dan de voorbereiding, of het wezen minder waar zijn dan de schijn, het ware 
zijn geringer dan het loutere worden, en datgene, dat eeuwig duurt, minder zichtbaar en 
tastbaar, minder plastisch en reëel, dan het vergankelijke? Eenmaal schiep God de hemel 
en de aarde, sprak hij eeuwige scheppingswoorden, deed hij licht en lucht, de plant en 
het dier en de mens ontstaan. En hij zou enkel en alleen omdat het Satan gelukte, Eva te 
verleiden, deze zijn schepping als mislukt, doelloos en nietig vernietigen? Is God dan 
gelijk aan een menselijk kunstenaar, waarvan zijn werk mislukt, en die het dan moedeloos 
stukslaat en uitroept: Neen, dan begin ik liever aan iets anders!? Vernietigt hij in 
eeuwigheid zelfs de hel niet, hoeveel te minder dan die werken, die hij zelf eenmaal voor 
zeer goed verklaarde. Neen! maar hij zal deze zijn met de zonde bevlekte wereld door 
middel van vuur in haar zuivere elementen ontbinden, en haar vervolgens nieuw en 
schoon in haar oorspronkelijke of oertoestand weer samenstellen. De nieuwe aarde en de 
nieuwe hemel zijn evenzo de hernieuwde aarde en de hernieuwde hemel als de nieuwe 
mens in Christus de hernieuwde mens is: dezelfde ziel en dezelfde ik-heid, en niet een 
andere. Het woord: "Ziet, ik maak alles nieuw, het oude is vergaan", komt duidelijk 
overeen met het woord: "Zo iemand in Christus is, is een nieuw schepsel; het oude is 
voorbijgegaan." Dit wil geestelijk verstaan zijn van het nieuwe geestelijke beginsel, waarin 
deze nieuwe schepping en de nieuwe mens bestaan. Wel staat er geschreven: "Hetgeen 
het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is 
opgeklommen, dat die heeft God bereid die, die hem liefhebben", maar deze beloofde, 
hogere, op aarde onbekende toestanden worden door Paulus in de Heilige Geest niet 
uitgelegd als een opheffing der eeuwige natuur in God, maar als de grote verrijking en 
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vernieuwing des geestes, die de verlossing in Christus de mens aanbrengt. (1 Korinthe 2 : 
9, 10. Al de nieuwe openbaringen van de krachten der toekomende wereld heffen de 
natuurlijke grondslagen niet op; veeleer is het een goddelijke en uit de schepping 
zichtbare wet, dat God op en uit de allereenvoudigste elementen steeds het onbekende, 
het hogere en het hoogste opbouwt. Dat de hemel ons grote, ontelbare, zalige 
verrassingen brengen zal, het komt niet in ons op, dit te loochenen; maar wél bestrijden 
wij de onbijbelse mening alsof wij daar in een wereld zouden komen, die, door totaal 
onbekende wetten geregeerd, ons een op aarde volkomen onbegrijpelijk bestaan zou 
aanbieden.


Dit is reeds daarom onjuist, omdat het aardse bestaan slechts krachtens het hemelse 
excisteert: omdat, zoals in ons eerste hoofdstuk gezegd werd, de hogere wereld de bron 
en de wortel is der lagere, en al het aardse doen een slechte kopie en nabootsing van een 
eeuwig, hemels en goddelijk doen is. De mens kan niets doen of uitvinden, tenzij dat God 
het hem eerst voordoet. God sprak, vandaar onze spraak; God vormde een aardkloot, 
vandaar onze beeldende kunsten; God blies hem de ziel in, vandaar alle toonkunsten; 
God plantte een hof, vandaar onze tuinen en plantsoenen; God maakte rokken van 
dierenvellen, vandaar onze kleren; God wees aan Noach, hoe hij de ark moest bouwen, 
vandaar onze scheepsbouw; "God schreef", vandaar ons schrift; God bereidt ons in de 
hemel huizen en woningen, vandaar onze aardse huizen en woningen: God bouwde in de 
hemel een tempel, vandaar onze kerken en tempels; "God vaart op met gejuich en de 
Heer met het geklank der bazuinen", vandaar onze instrumentale muziek! Omdat God 
denkt, zich herinnert, bemint en haat, zich ontfermt, berouw heeft, en besluiten neemt, 
daarom en daardoor kunnen wij denken, ons herinneren, beminnen, haten, ons ontfermen, 
berouw hebben, besluiten nemen, enzovoorts. Omdat hij ziet, hoort, ruikt, smaakt, 
kunnen wij het ook. Waren in de hemel geen altaren, tronen en kronen, harpen en 
bazuinen, zwaarden, vaten, lampen en tafels, dan zouden ook wij ze nooit of nimmer 
hebben uitgevonden. "De mens heeft niets, tenzij dan dat het hem uit de hemel gegeven 
zij!" En reeds een Plato erkende: "De ware idee van een tafel is in de hemel."


Zo zullen wij op de nieuwe aarde niet alleen de wetten der aardse natuur vinden, maar 
ook al haar verschijnselen, doch zonder zonde. Wij zullen daar eten en drinken, op 
stoelen zitten of staan, regeren en rusten, spreken en zingen, lachen en jubelen, klederen 
dragen en in huizen wonen, aan tafel liggen en rondwandelen onder bomen en van hun 
vruchten eten. - Alzo staat er geschreven! - Hoe kan een Christen dan nog van een 
ontastbare, ruimteloze, tijdloze, onstoffelijke hemel dromen, of ook geloven dat hij er God 
mee verheerlijkt, door hem de gehele natuur, waarin hij ons schiep, als te gering voor de 
voeten te werpen, en in plaats daarvan iets te verlangen, dat nog nooit gezien is en nog 
nooit bestaan heeft! Ruimte, tijd, eten en drinken, klederen en huizen, bezit en genot, 
daad en vrijheid, zijn op zichzelf niet zondig, maar hemels, want God heeft ze geschapen; 
aan onze bekrompenheid en geestelijke blindheid ligt het, dat wij steeds aan buiten ons 
liggende oorzaken de schuld van ons innerlijk verval en van onze ellende willen 
toeschrijven. Van een ongelooflijke heerlijkheid zijn - zoals al het door God geschapene - 
het getal, de tijd, de ruimte, de stof; alleen verstaan en begrijpen wij hier beneden van al 
die heerlijkheid zo goed als niets. Zo beschouwen wij, gelijk reeds opgemerkt is, het leren 
van het A B C, van de tafel van vermenigvuldiging en van de eerste toonschaal, als een 
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echt kinderlijke en kinderachtige bezigheid, en toch vermoeden zelfs de grootste geesten 
hier op aarde niet, welke schatten van goddelijke wijsheid er in het woord, in het getal en 
in de klanken besloten liggen.


Elke goddelijke wet, elk door deze God uitgesproken woord, is zulk een kleinood en iets 
zó eeuwig vruchtbaars, dat het schade zou zijn voor het heelal, wanneer het ophield te 
werken. Zo zal de ganse wet van Sinaï de volken op de nieuwe aarde regeren, die door de 
bladeren van de levensboom genezen worden. Al deze wetten en scheppingen Gods 
zullen niet hierboven op de een of andere wijze de verlosten en opgestanen drukken, of 
hun als boeien voorkomen, maar evenals alle gedachten Gods, zullen zij voor hen een 
verheffing des levens,, een verrijking der individualiteit zijn: vleugelen waarop zij zich tot 
steeds hoger sferen van werkzaamheid en aanbidding zullen opheffen. 


De hemelse persoonlijkheid der herrezenen zal voor hen in hier op aarde ongekende mate 
het steeds op God doelende middelpunt en het krachtcentrum huns levens zijn. Een groot 
deel onzer aardse ellende berust daarop en komt daaruit voort, dat wij zo goed als geen 
macht over de ons omringende stoffelijke wereld bezitten. Wij zijn niet de meesters der 
schepping, maar haar slaven. Zelfs ons eigen lichaam beheersen wij niet: wij kunnen niet 
aan het hart en de maag gebieden of verbieden te kloppen of te verteren; wij zien het niet 
van binnen; wij werpen vermoedens en hypothesen op, wanneer dit ons eigen lichaam 
ziek is, ja wij zien het niet eens aan de achterkant! Welk een ironie der natuur! In de 
hemel, dit blijkt duidelijk uit de gehele Bijbel, is de schitterende ik-heid allereerst meester 
van zichzelf; ten andere is zij een middelpunt van de kracht naar buiten; en uiteindelijk, 
zoals aan Jezus zelfs in zijn vernedering te zien was, is zij de onbeperkte beheerseres der 
natuurkrachten en der elementen. Want wij zullen de engelen gelijk zijn. Hoe dikwijls de 
Bijbel de macht en de kracht der engelen ook over weet de elementen roemt, weet men; 
en evenzo, dat tot hun levenselement ook het vuur behoort. Daniël beschrijft een dezer 
zonen Gods: "En ik hief mijn ogen op en zag, en zie, daar was een man, met linnen 
bekleed, en zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufaz; en zijn lichaam was gelijk 
een turkoois, en zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems, en zijn ogen gelijk 
vurige fakkels; en zijn armen en zijn voeten gelijk de kleur van gepolijst koper; en de stem 
zijner woorden was gelijk de stem van een menigte. En alleen ik, Daniël, zag dat gezicht, 
maar de mannen, die bij mij waren, zagen dat gezicht niet; doch een grote verschrikking 
viel op hen, en zij vloden om zich te versteken. Ik dan werd alleen overgelaten en zag dat 
grote gezicht, en er bleef in mij geen kracht over, en mijn bevalligheid werd aan mij 
veranderd in een verderf, zodat ik geen kracht behield." (Daniël 10 : 5-8) Welke 
persoonlijkheden, wier aanblik alleen reeds genoeg is om de mens met onmacht te slaan! 
En nog heerlijker schildert Johannes ons de Christus, deze onze Broeder, aan wien wij 
gelijk zullen worden; en ook hij, de geliefde discipel, valt bij deze aanblik als dood aan zijn 
voeten neer! Ja zelfs waar deze hemelburgers hun heerlijkheid omsluieren, lezen wij nog: 
"Er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel 
Gods, zeer vreselijk." (Richteren 13 : 6)


Zo filosofeert de Schrift niet veel en wijdlopig over de genietingen des hemels, en de 
soort en de wijze van het hemelse leven, maar doet zij enige stralen van de hogere 
heerlijkheid voor ons schitteren. Dat zijn voor de Christen, die over zijn arme en armzalige 
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en onmachtige lichamelijkheid zucht, en onder deze aardse tabernakel gebukt gaat, 
kostelijke en sterkende uitzichten op de eeuwigheid! maar ook zeer ernstige, want hoe zal 
hij, de zoon des stofs, zulk een macht waardig worden? En opdat wij ze niet voor 
wezenloze visioenen houden, verhaalt de Heilige Schrift, wat deze heerlijke wezens uit 
een hogere wereld hier beneden gedaan hebben, hoe en wat zij hebben gesproken, hoe 
zij hebben gegeten en gedronken, bevolen en geprofeteerd; en hoe al het voorspelde ook 
geschied is. Brengt zulk een wezen de levensmoede profeet onder de jeneverboom een 
hemelbrood en een kruik hemelwater, dan staat de doodmoede na dit eten op en loopt hij 
vol kracht 40 dagen en 40 nachten lang onafgebroken door het diepe, gloeiende zand, 
door de beken en de kloven vol steengruis heen, en beklimt hij de rotsentroon, waar God 
hem wacht. - Hier hebben wij iets meer dan louter inbeeldingen en hallucinaties! - 
Wanneer deze Elia ongestorven en zichtbaar, zijn mantel achterlatend, op een vurige 
wagen met vurige paarden ten hemel vaart, dan is dat voor elke Bijbelgelovige een 
absoluut bewijs, dat het hemelse leven een werkelijke, tastbare voortzetting van het 
aardse leven in tijd, ruimte en hemelse stof is. Of zou Elia zich in de hogere gewesten 
louter tot een zalig schaduw- en nevelbeeld vervluchtigd hebben? - Maar hij verschijnt 
immers weer, na een duizendjarig verblijf, in de hemel op de Thabor, en spreekt er, 
zichtbaar, herkenbaar, lichamelijk met de Christus!


Omdat het mensenhart een halsstarrig en hovaardig ding is, dat duizendmaal twijfelt, eer 
het eenmaal gelooft, moest de opgestane Christus ons het zichtbare, voel- en tastbare 
bewijs der volstrekte werkelijkheid van het hemelse leven en het opstandingslichaam 
geven. Daar staat hij voor de verschrikte discipelen, en spreekt Hij met zijn bekende stem: 
"Raakt mij aan; een geest heeft geen vlees en been, zoals gij ziet dat Ik heb!" Hij laat hen 
de vinger in zijn wonden leggen, laat zich gekruide bruine Palestina-honig en gewoon 
gebraden vis brengen, zet zich neder, en gaat voor de ogen der verbaasde toeschouwers 
eten. En opdat iemand hier nu niet de tegenwerping zou maken, dat het eten en drinken 
van Christus na zijn opstanding slechts een in overeenstemming met zijn weer 
aangenomen mensengestalte gedane concessie aan onze aardse begrippen was, en met 
de aanneming der veel heerlijker hemelse gestalte in Openbaring 1 ophield, sprak deze 
Heiland, toen hij, nog volkomen mens zonder zonde, sprak deze Heiland, met zijn 
discipelen aan tafel zat, op de met rode Palestina-wijn gevulde beker wijzend: "En ik zeg 
u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks; tot op die dag, 
wanneer ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders." (Mattheus 26 : 
29)


Wat zullen wij verder zeggen? Zó hadden wij ons de Herrezene niet voorgesteld, want die 
en die dichter had ons een verheven, etherische, uit lichtstralen geweven gestalte 
afgeschilderd, die niets meer van het aardse eten wilde weten! Maar Petrus erkent en 
bevestigt de ontzaglijke betekenis van dit feit, als hij zegt: "Wij hebben met hem gegeten 
en gedronken, nadat hij uit de doden was opgestaan." (Handelingen 10 : 41) En Paulus 
fundeert op deze lichamelijke opstanding van Christus heel het Christelijk geloof, door te 
zeggen: "Indien Christus niet opgestaan is, dan is uw geloof ijdel, en zijt gij nog in uw 
zonden." Welk een inconsequentie, welk een dwaasheid dus, enerzijds voor te wenden, 
aan deze met vlees en been opgestane, etende en drinkende Christus te geloven, en 
anderzijds heel de hemelse natuur slechts als zinnebeelden en allegorieën op te vatten! 
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Zullen dan én deze machtige Heiland en Broeder, én wij, die ook eenmaal evenals hij met 
vlees en been zullen opstaan, eeuwig in luchtkastelen wonen, ons met begrippen kleden, 
op louter allegorieën zitten, en slechts vrome stemmingen en gevoelens eten en drinken?! 
Dát zij verre!


* * *

Voor de heerlijke eeuwige natuur zal deze eeuwige ik-heid heerlijke eeuwige zintuigen 
hebben, waarvan de aardse een zwakke kiem in zich bevatten. Onze zintuigen liggen in 
God. "Zou hij, die het oog geschapen heeft, niet zien, en die het oor geplant heeft, niet 
horen?" "God schiep het licht, vóór en aleer er een geschapen oog was om het te zien. 
"En God zag (niet voelde, dacht of bespeurde) het licht, dat het goed was." Dus God ziet 
het licht: Hij noemde het dag, en de duisternis noemde hij nacht. Daniël zegt: Doch ik, 
Daniël, zag zulk een gezicht alleen, en de mannen die bij mij waren, zagen het niet." Toen 
Johannes in de geest was op des Heeren dag, zegt hij: "Daarna zag ik, en zie, er was een 
deur geopend in de hemel, en de eerste stem sprak: Kom hier, ik u zal tonen wat na deze 
geschieden zal!" Dus ook hier een hoger zien in een hogere toestand. Paulus had niet in 
de derden hemel een hem tot dusver geheel onbekende gewaarwording, alsof hem iets 
geestelijks op onbeschrijfelijke wijze werd medegedeeld (wat toch ook denkbaar zou 
geweest zijn), maar hij zegt met nadruk en beslistheid, dat hij onuitsprekelijke woorden 
heeft gehoord, en dit horen was zozeer een op het aardse gelijkend, zij het dan ook hoger 
horen, dat hij later niet instaat was om met zekerheid te zeggen, of hij het lichamelijk of 
geestelijk gehoord had.


Uiteindelijk stelt ook het ganse boek der Openbaring ons het geluid, de kleur en het licht 
als volstrekt werkelijke verschijnselen voor, die in de ware wereld in verhoogde mate 
plaats hebben, en geenszins slechts aards en subjectief, van aardse en vergankelijke 
waarneming zijn. Kortom: de ganse Heilige Schrift beschouwt ons zien en ons horen als 
een wel zwak, onvolmaakt en gebrekkig, maar toch juist en reëel onderdeel van een 
volmaakt zien, horen, smaken, enzovoorts. Derhalve zijn ook ons geluid, onze warmte, 
ons licht, gedeelten van het volmaakte geluid, de volmaakte warmte, en het volmaakte 
licht. De ganse Heilige Schrift troost ons niet daarmee, dat hetgeen wij thans verkeerd 
menen te zien, te horen en te smaken, vergaan zal, om voor een volkomen nieuw soort 
van kennen en herkennen plaats te maken, maar met de belofte, dat wij eenmaal 
volmaakt zullen zien, horen, smaken en gevoelen. Wij zien thans als in een spiegel in een 
duistere rede. Maar dan van aangezicht tot aangezicht!"


Het hemelse oog zal tot het aardse in verhouding staan als het schoonste juweel tot een 
grauwe kiezelsteen; maar het zal een oog zijn, waarmee de opgestane zien zal. Wij zien 
hier als mollen; wij zullen daar als adelaars zien. Hoe schoon is reeds op deze aarde ons 
zien: het binnendringen met een krachtige verrekijker in de verste ruimte, het ontdekken 
van nooit vermoede wonderen met behulp van een goede microscoop! En dit alles is toch 
nog slechts een kinderlijk spel in vergelijking met het hemelse zien, dat niet slechts van 
een paar verschijnselen des lichts een weinig opvangt, maar al de wonderen van deze 
schoonste schepping Gods volkomen begrijpt en geniet, dat in de fijnste lichtstraal 
duizenderlei dingen ontdekt, waarvoor er in het Al niets ondoorzichtigs meer bestaat, dat 
in de ether de lichtbeelden van al wat er geweest is aanschouwt, en in de vrucht en de 
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bloesem de lichte atomen zich tot een prachtvol gebouw ziet rangschikken, en miljoenen 
kleuren en nuances geniet, waar wij er ternauwernood enige dozijnen waarnemen!


Het hemelse oor zal een oor zijn, dat werkelijk hoort, dat alles hoort wat het horen kan en 
wat het horen wil, - zo horen wij immers ook reeds hier op aarde in Europa door middel 
van de telefoon wat er in Amerika gesproken wordt! - Nu eens zal het hemelse oor het 
suizen der koeltjes op ver verwijderde hemelwerelden horen, straks het donderend 
gezang der sferen, dan weer het oneindige lied, dat uit elk der hemelwerelden 
verschillend en miljoenvoudig opstijgt, al de lof en de daden van haar bewoners tot God 
brengend; en alle geluid is in de hemelen harmonie en muziek, volklinkend en klank- en 
melodieënrijk, want God is een geweldig toondichter!


Wie van deze heerlijkheid der hemelse ik-heid in de geest iets gesmaakt heeft, wendt zich 
met tegenzin af van zulke onverstandige vragen als: zullen wij elkaar in de hemel wel weer 
herkennen? Hoe stellen zij, die zo vragen, zich het hemelse Rijk toch voor? Als een groot 
salon misschien, waarin de nieuw aangekomenen met de verlegen opmerking: Ik heb de 
eer niet, u te kennen! elkander ontwijken, totdat de engelen met de miljoenen wederzijdse 
voorstellingen gereed zijn gekomen?! Welke kinderachtige denkbeelden en begrippen zijn 
dat! Men slaat zijn Bijbel open! Zien wij daar ooit, dat een engel aan een mens gevraagd 
heeft met wie hij sprak, eer hij Gods boodschap aan hem overbracht? Of dat de sterken, 
die uitgezonden waren om Daniël Gods raadsbesluiten te openbaren, zich er eerst van 
vergewisten, of hij wel werkelijk de eerste staatsminister van koning Darius was? Hebben 
de discipelen niet Elia en Mozes, die zij hier op aarde toch nooit gezien hadden, op de 
Thabor onmiddellijk herkend? Herkende de rijke man niet in de pijnen de hem op aarde 
onbekenden vader Abraham, en evenzo de eertijds armen Lazarus? En hebben de 
duivelen (demonen) niet de toch onder een onaanzienlijke mensengestalte verborgen 
Zoon Gods terstond herkend? Wanneer de eerste mens, Adam, reeds zoveel geestkracht 
en doorzicht bezat, dat hij al de nog nooit geziene dieren terstond voortreffelijk herkende 
en hun een gepaste naam gaf, hoeveel te meer zal dan de gezaligde in zoveel helderder 
licht het wezen en de naam zijner broederen terstond herkennen!


Ja, niet om een herkennen is het hier eigenlijk te doen, maar om een wederkerig 
bliksemsnel doorzien van kristalheldere persoonlijkheden. Door en door, naar lichaam, ziel 
en geest doorzichtig, zult gij daar op de nieuwe aarde staan, en uw individualiteit, uw 
wezen en uw doen klaar uitstralen als de onmiddellijk herkenbare, die indertijd op de 
oude aarde die en die was, zo en zo heette, dit en dat ten goede en ten kwade deed, en 
dit en dat niet deed, ofschoon hij het had kunnen doen, - als die, die gij thans zijt, en als 
die, die gij nog worden zult. - Of meent gij dat een wezen, dat als de zon schittert, ook 
slechts één ogenblik onherkend kan blijven? In de hemel bestaat er geen 
persoonsverwarring, geen incognito, geen anonimiteit! - De eeuwige wet uwer 
individualiteit zal u, zo duidelijk als nog nooit in aards schrift, op het voorhoofd 
geschreven staan, met en in de naam uws Gods, die ook uw nieuw naam is; want uw God 
is de God van alle zaligen, en toch een andere, evenals uw hemel hun hemel is, en toch 
verschillend van die van alle anderen.
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Wel verre dus, dat wij elkaar wederkerig niet meer of slechts moeilijk herkennen zouden, 
zullen wij elkaar daarginds voor het eerst recht zien en herkennen. Want hier op aarde 
heeft nog nooit de een mens de anderen werkelijk gezien of herkend. In het zware, 
donkere, voor onszelf ondoorzichtige stoffelijk hulsel ingesloten, dat zij slechts met 
moeite beweegt, is de ziel met haar geestelijk lichaam voor ons volkomen onzichtbaar, 
hoezeer zij zich ook inspant om op wonderbare wijze iets van haar wezen te openbaren 
aan de ogen door de blik, naast, en ook daardoor, dat zij zich door middel van de 
gelaatstrekken een "uitdrukking" tracht te geven. Nog nooit heeft een man zijn vrouw, nog 
nooit een moeder haar kind werkelijk gezien, aanschouwd! Welk een vreugdevol verbazen 
en aanstaren en bewonderen zal dat zijn, wanneer heel de lichte en lichtende 
zieleschoonheid der geliefde door de symboliek der stem en der gebaren, zaligen ons 
toestraalt!


Daaruit, en uit het dan eerst aanvangende ware wederzijdse herkennen, zal met 
verblijdende noodzakelijkheid nog schoner wettelijkheid de nieuwe groepering en 
kristallisatie der hemelse familie, en daarna van de hemelse gemeente en de hemelse 
Staat, in steeds wijder kringen voortvloeien. De wet der geestelijke en hemelse 
verwantschap is door Christus vastgesteld toen hij zei: "Zo wie de wil mijns Vaders doet, 
die in de hemelen is, die is mijn broeder, en zuster, en moeder." (Mattheüs 12 : 50) Maar 
evenals elke ware wet, draagt ook deze een gehele organisatie en, als een reusachtige 
stamboom, haar vertakkingen in zich. Ieder mens, zegt Swedenborg, is zijn grondliefde en 
blijft deze liefde in eeuwigheid. In de hemel kan geen eigenliefde of wereldliefde 
binnengaan, maar slechts liefde tot God en tot de naaste. Doch de wijze hoe en waarop 
deze liefde zich in elke gezaligde openbaart, is overeenkomstig zijn individualiteit, zodat 
van geen twee gezegd kan worden, dat zij dezelfde liefde hebben. Zo is de een, gelijk 
reeds hier op aarde, meer op een doelmatig weldoen, de andere op kennis van het 
goddelijke, de derde op liefde en toewijding aan de Verlosser gericht, enzovoorts. En 
daarbij zal ieder een naam dragen, die alleen God en hij, aan wie hij hem geeft, kent: een 
prachtig symbool van de waarheid, dat er voor het schepsel een gemeenschap met God 
bestaat, zó diep en zó hoog en zó innig, als met geen enkele geschapene!


* * *

Ook dat is een onjuist, de Christen onwaardig denkbeeld, dat de gezaligde na de dood al 
het aardse vergeet en er zich van afsluit, opdat bij door de aanblik van zoveel leed en 
zoveel zonde op deze aarde niet in zijn zaligheid gestoord zou worden! - Hoe menselijk en 
niet-goddelijk gedacht! - Wordt reeds hier op aarde, en terecht, het vergeten als een 
bewijs van zwakke geestvermogens beschouwd; in de hemel is het totaal ondenkbaar. De 
van het zware, de waarheid voor haar verduisterende stoffelijk hulsel bevrijde ziel kan 
niets vergeten! Wat zij gedaan en doorleefd heeft, dat is haar bezit en haar koninkrijk. 
Hare werken volgen haar na. Niet alleen God, en ook Christus, onze Broeder, aan wie alle 
macht op aarde en in de hemel gegeven is, ziet nog oneindig meer leed en zonde, en is 
toch zalig, evenzo de engelen, die met de machten der duisternis strijden en 
strafgerichten voltrekken. Deze geesten, uitgezonden tot de dienst van degenen, die de 
zaligheid beërven zullen, en die zich verheugen wanneer een zondaar zich bekeert, zien 
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Satan in de hemel zelf, wanneer hij in hun midden voor God verschijnt - dus de oorzaak, 
het summum en het oerbeeld van alle zonde en alle leed - en blijven toch zalig!


Tegenover de goddelijke dingen moeten onze menselijke gevoelens zwijgen, moeten wij 
ons voor God en zijn woord buigen. Dit zien wij niet alleen aan de rijke man in de 
vlammen, die nog zo bezorgd is voor zijn vijf broeders, "opdat zij niet komen in deze 
plaats der pijniging", zonder dat zijn aanblik toch enige stoornis brengt in Abrahams 
hemelse rust, maar ook aan Mozes en Elia, als zij op de Thabor over het aanstaande lijden 
van de Christus spreken. En wanneer de geliefde discipel een grote stem gehoorzaamt, 
die hem uit de hemel toeroept: "Kom hier!" is dat dan wellicht om daarboven gewesten 
van zalige rust te vinden, waar het rumoer en de strijd der aarde verstommen, en de 
zielen door niets meer gestoord worden? Volstrekt niet! Want daar komt hij in een wereld 
der macht, des strijds, des oordeels, der gestadigste, zaligste, vreselijkste inwerkingen op 
de aarde. Hij hoort de zielen der martelaars roepen: "Hoe lang, o Heer! wreekt gij niet ons 
bloed aan hen, die op de aarde wonen?" - En hun verlangen wordt als billijk en 
rechtvaardig erkend. - Hij toont ons de engelen en het koor der zaligen, hoe zij de 
oordelen Gods gadeslaan en uitroepen: "Heer, gij zijt rechtvaardig, want het bloed van de 
heiligen en de profeten hebben zij vergoten, en bloed hebt gij hun te drinken gegeven; zij 
zijn het waard!" – hoe zij er zich over verheugen, dat de aanklager van hun broederen 
verworpen is", en daarom de aarde beklagen, "dat hij grote woede heeft, omdat hij weinig 
tijd heeft."


Waarlijk! dit grootse meedoen en medegevoelen der triomferende kerk in de hemel met de 
strijdende hier op aarde is veel Christelijker, dan een vergeten van al het aardse, om toch 
maar vooral niet in zijn behaaglijke, zelfzuchtige rust gestoord te worden! Zulk een 
egoïsme is veeleer het lijnrechte tegendeel van een hemelse gezindheid; zulk een laffe 
vrees voor de aanblik van hetgeen toch eenmaal bestaat, is het tegendeel van een 
"overwinning van het kwade"; zulk een moedwillig ignoreren van het doen en laten Gods 
in zijn Rijk op aarde en van zijn medebroeders en medestrijders is in lijnrechte 
tegenstelling zowel met de hemelse kennis als met de gemeenschap des heiligen Gods. 
Staat er niet geschreven: "Wij zijn één lichaam; als één lid lijdt, dan lijden alle leden 
mee?" Zou deze eenheid, die Christus de zijnen beveelt, - opdat zij één zijn, zoals wij één 
zijn", tussen zijn hemelse en de nog op aarde vertoevende broederen ophouden, en wel 
alleen en uitsluitend ten bate van de persoonlijke rust der gezaligden? Waar bleef dan de 
"gemeenschap der heiligen?"


Intussen erkent daarbij ook een ieder, die enig begrip heeft omtrent de eeuwige wisseling 
en wisselwerking tussen het uitwendige en inwendige leven in de mens, dat de 
energiekste deelneming en het krachtigste medewerken der gezaligden in de kerk- en 
wereldstrijden geenszins de inkeer der ziel in God, en haar volkomen verzadiging en 
voldoening in hem alleen, buitensluit. Vestigt de gezaligde zijn blik op de wereld Gods 
met haar eeuwige, nog strijdende beginselen, dan ontbrandt ook terstond bij hem de 
blijmoedige, triomfantelijke strijdlust voor de grote eer zijns Gods. Ziet hij God alleen aan, 
dan verdiept hij zich al spoedig zozeer in deze onuitsprekelijke aanblik, dat hij in ’t geheel 
niet meer weet, dat er ergens strijd en boosheid bestaat. En voor beiden heeft hij in de 
hemel macht en tijd.
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De verzwakkende en wekelijke tragiek, die tegenwoordig menigmaal onder de mantel van 
het medelijden en sympathie zulk een hoge toon aanslaat, is meestal niets anders dan 
ontevredenheid over Gods wereldbestuur. Men kiest in het hart meer of minder onbewust 
tegenover hem de partij van zovele, naar men meent wel enigermate onschuldig 
lijdenden, terwijl toch ieder mens behoort te spreken als de moordenaar aan het kruis: 
"Wij ontvangen slechts wat onze daden waard zijn." Men beschouwt hem heimelijk en 
met wrevelige blik als de directe of indirecte bewerker van zoveel ellende in zijn wereld; 
ja, men voelt een zekere sympathie, of althans enig leedwezen, met Satan, als met een 
Promotheus, die de sterke Zeus slechts krachtens het vuistrecht heeft vastgeketend. Men 
schildert of beschrijft hem als een edele banneling, nog getrouw jegens de lotgenoten van 
zijn val, nog in zijn vertwijfeling tot hoge en bijna edele gedachten en grote daden in staat, 
die met onbezweken heldhaftigheid of zelfs met aandoenlijke weemoed, zijn 
onveranderlijk lot draagt. Dat is een leugen! Er bestaat buiten God geen deugd en, 
evenmin als goedheid, ook geen schoonheid, geen trouw, geen moed, niets geestelijk 
groots of edels, niets dat ook maar in 't minste of geringste aantrekkelijk of 
achtenswaardig zou zijn, niets waarin wij behagen zouden kunnen vinden! Dit welgevallen 
in Satan, dat is opstand, en de geest van Satan zelf. Mogen de aldus denkenden niet 
eenmaal tot hun schrik na het sterven gewaar worden, dat deze vorst hen dan als zijn, 
met onbreekbare geestesbanden aan hem vastgeketende vazallen reclameert! De 
Christen, die zichzelf verloren en God gevonden heeft, ziet zelfs in het kwade nog slechts 
Gods gerechtigheid, evenals de scharen der gezaligden bij zijn vreselijkste oordelen. Zo 
konden reeds hier op aarde de martelaars, die Gods toorn in zich en buiten zich 
overwonnen hadden, met een brandend lichaam en bij de aanblik van hun 
doodgemartelde broeders toch luidkeels juichen van vreugde en blijdschap.


Het bij vreselijke rampen en pijnen zo dikwijls gehoorde: "Ik kan het onmogelijk aanzien!" 
is niet alleen zwakheid, maar bewijst meestal dat de aldus sprekende in zijn binnenste de 
toorn Gods nog niet overwonnen heeft; dat de zuurdesem van de opstand tegen het 
rechtvaardig oordeel op de bodem zijner ziel nog voortgist. Gij moet alles kunnen aanzien 
wat bestaat; hoe wilt gij anders "alles overwinnen" en "alles beërven?"


Gode zij dank! als gezaligden zullen wij geen zó sentimentele zwakhoofden meer zijn dat 
een weinig aardse jammer en mensendomheid ons dadelijk van streek brengt! Want ook 
daarin zullen wij overwinnaars zijn, dat wij, evenals onze grote eerstgeboren Broeder, met 
stralende blikken het zalig zullen aanzien, als er een strijd ontstaat in de hemel. "En er 
werd krijg in de hemel: Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak 
krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, hun plaats is niet meer 
gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke 
genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen 
op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen." (Openbaring 12 : 7) En wij zullen 
God daarvoor prijzen. Wij zullen met Christus gericht oefenen en ons verheugen, wanneer 
hij de wijnpersbak van de toorn Gods treedt. (Jesaja 63 : 3 en Openbaring 19 : 15) Ja, hij 
zal ons als loon geven om, evenals hij, in Gods macht, de natiën met een ijzeren staf te 
hoeden, en ze te vermorzelen als pottenbakkers vaten. Zo staat er geschreven: 
Openbaring van Johannes, hoofdstuk 2 : 26, 27! 
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* * *

De eeuwige hemelse natuur, waarin wij eeuwig zalig zullen zijn, is de in de beginne door 
God geschapen oorspronkelijke natuur, waarvan de hof Eden een stukje op aarde was. Dit 
blijkt bij vergelijking van het eerste hoofdstuk des Bijbels met het laatste. Aan het slot 
daar van hernieuwt God deze natuur en reinigt hij haar van de zonde. Johannes hoort 
hem wel het grote woord van de "hernieuwing" aller dingen, maar geen nieuwe 
scheppingswoorden uitspreken, want hij behoeft niet op de nieuwe aarde lucht en berg 
en plant te scheppen: zij zijn in de Paradijs-, en de eeuwige wereld, reeds aanwezig, en 
de moordenaar aan het kruis, wandelt thans onder dezelfde levensboom als eertijds 
Adam, en als eenmaal ook wij. Of denkt gij, dat een boom des levens zou kunnen ver- 
welken en verdorren?


Of er in de hel ook helse gewassen met giftige vruchten en ashoudende Sodomsappelen 
zijn, zegt de Schrift ons niet; maar wel vermeldt hetzelfde boek, dat van de hemelse witte, 
rode, zwarte, en vale paarden spreekt, als tegenstelling daarvan ook helse wezens: 
gekroonde sprinkhanen met vrouwenharen en schorpioenenstaart en angel, (Openbaring 
9 : 3-11) geesten als kikvorsen des afgronds, (16 : 13) paarden met leeuwenkoppen en 
staarten als slangen. (17 : 19) Waartoe dient hier op aarde zo menig gewormte uit slik en 
modder, dat ons met afschuw en walging vervult, als het geen type en zinnebeeld is van 
een duivelachtige schepping, die ook door 's mensen kunst en 's mensen poëzie van 
oudsher gedacht en dikwijls aanschouwelijk voorgesteld is? Eeuwig, afschuwelijk 
ongedierte, onsterfelijke misgeboorten, beestelijke wangedrochten der hel, wier welpen 
hier op aarde tijgers en hyena's, gifslangen en schorpioenen zijn, gelijk al het aardse 
kwaad een uitgieting, beeld en werking der hel is! Eeuwig zullen zij aanvallen en 
verscheuren, en met giftige angels pijnigen; "en hun pijniging was als de pijniging van een 
schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft, en in die dagen zullen de mensen (de 
door de schorpioen gestoken mensen) de dood zoeken, en zullen die niet vinden!" De hel 
is de eeuwige onnatuur!


Reeds uit de Bijbel blijkt het overeenkomen van de eeuwige natuur met de 
oorspronkelijke schepping. Eertijds sprak God: Er zij licht! En in de eeuwige natuur is het 
daarentegen: "De stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in haar zouden schijnen; 
want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar kaars." Hierbij dient wel 
in het oog te worden gehouden, dat met deze alleen aan de stad, niet aan de volkeren, 
gegeven belofte volstrekt niet ontkend wordt, dat - gelijk er een nieuwe aarde zijn zal - er 
evenzo een nieuwe zon en een nieuwe maan in de nieuwe hemel zullen prijken, ja, dat 
deze ook weer tot tijdverdeling dienst zullen doen, overeenkomstig hetgeen er van de 
levensboom gezegd wordt: "hij zal alle maanden zijn vrucht voortbrengen" (niet alle jaren). 
Anderzijds herinnert dit woord ons, dat eertijds gedurende de eerste drie 
scheppingsdagen, de aarde ook zonder zon- en maanverlichting bestond.


Destijds maakte God scheiding tussen de wateren beneden en de wateren van boven, en 
ontstonden er rivieren en zeeën. Eenmaal zullen er op de nieuwe aarde ook stromen van 
levend water vloeien; maar één water zal er toch niet meer zijn: de zee, deze donkere 
diepte, die reeds zovele duizenden verzwolgen heeft, misschien als een overblijfsel van 

226



de vernietigende zondvloed, met zijn oorden des afgronds, waar in eeuwige koude, in 
eeuwige duisternis en stilte, schrikwekkende wezens elkaar vervolgen en doden.


Op de derde scheppingsdag ontstonden de bergen. Op de nieuwe aarde wijst de engel 
de apostel een grote, hoge berg. (Openbaring 21 : 10) Bestaat er hier op aarde nauwelijks 
iets verheveners en verheffenders, dan Gods bergen wereld te doorwandelen - de Alpen 
van Zwitserland of de trotse Pyreneeën - en er juichend te genieten, evenzo vindt de God, 
die ze geschapen heeft, er ook zijn behagen in. Voorzeker heeft hij ook in zijn hemelen 
gebergten der eeuwigheid geschapen, in vergelijking waarvan de Alpen en de Himalaya's 
er als molshopen uitzien: uitingen zijner macht en hoogheid, zijner kracht en 
onwrikbaarheid. "Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulpe komt!"


Daarna liet God allerlei planten en bomen groeien, en de heerlijkste van allen was de 
levensboom in het Paradijs. Op de nieuwe aarde zal er niet slechts één levensboom zijn, 
maar zullen er vele levensbomen aan beide zijden der rivier, aan deze kant en de 
overkant, groeien en vruchten voortbrengen. (Openbaring 22 : 2)


Ook in de hemel is God een God der planten en der bloemen, en verlustigt hij zich in hun 
kleurenpracht, in hun eindeloos vele vormen, in het wonderbare van hun inwendige bouw, 
in hun geheimzinnig zaad, in hun teder leven, en in het genot waarmee zij de lichtstralen 
opvangen en de dauwdruppels drinken. Ook hij ziet, evenals wij door de microscoop, 
maar oneindig beter de prachtvolle bouw der bloem; de ivoren zuilen waarop zilveren 
korven vol gouden bollen zweven, en de levende robijnen en smaragden, waaruit zij zich 
opbouwt.


Op de vierde en de vijfde dag schiep God de vissen, de vogels en de dieren. In de hemel 
ziet Johannes paarden: witte, rode en andere, terwijl reeds Elia door vurige paarden werd 
weggevoerd. Dus ook in de hemel dieren! En waarom niet? Heeft God ze niet geschapen 
en ook hen "zeer goed" genoemd? En kan hij ook hen niet van de melaatsheid der zonde 
reinigen? Wandelden zij eertijds onder de bomen van het eerste Paradijs? Waarom dan 
ook niet in het tweede, dat toch hetzelfde is? Wanneer er daar witte paarden zijn, waarom 
zullen er dan niet op de nieuwe aarde witte duiven nestelen onder de reusachtige takken 
der als laurieren eeuwig-groenende, prachtige bloemen dragende bomen, die hun kronen 
hoog in de blauwe Paradijslucht laten wuiven, en waaraan nooit of nimmer een dor takje 
of een verwelkt blad is te vinden? Waarom zullen niet uit deze bloemen grote, prachtig 
glinsterende vlinders en vurige kolibri's de Paradijs-nectar drinken? Waarom zal niet op 
de eeuwig gebloemde weiden een zalig, zingend, juichend kind met de sterken, 
goudmanige leeuw en het sneeuwwitte lam spelen? Ook hier moeten wij onze 
kleingeestige menselijke zienswijzen ter zijde stellen, en alleen op Gods Woord zien. 
Wanneer Jehova zo herhaaldelijk ook aan deze dieren zijnen zegen belooft, zich over hun 
schepping verheugt, en zich over hen ontfermt; (zie Jona 4 : 11) als hij door de mond 
zijner profeten zelfs aan de wilde dieren belooft dat ook zij eenmaal geen kwaad meer 
zullen doen, maar gras eten als het lam en zich door een kind laten leiden; wie zijn wij 
dan, dat wij deze God zouden verbieden, aan deze zijn schepselen ook op de ontelbare 
lichtwerelden des hemels, ook op de nieuwe aarde, een eeuwig leven te gunnen?
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Uiteindelijk schiep God eertijds de mens; en zo zullen er ook op de nieuwe aarde mensen 
en natiën en koningen zijn; en van de boom des levens staat er geschreven: "en de 
bladeren des booms waren tot genezing der natiën." (volgens de Duitse overzetting), dus 
een onderscheid tussen de heersenden, die de vruchten van de boom genieten, en de 
onderdanen, voor wie de bladeren heilzaam zijn. En het bestaan van deze mens zal dan 
nu toch eindelijk een normaal, een menswaardig zijn. Voor de vrijheid is hij geschapen, en 
vrij zal hij zijn; hij heeft heersersgaven, en hij zal heersen; hij wenst alles te oordelen, alles 
te genieten, alles te kunnen, en dit wordt hem in God mogelijk gemaakt en toegestaan. Hij 
is voor het geluk, niet voor de ellende geschapen, en daar verkrijgt hij een geluk zonder 
ellende. Hij is voor het lachen en voor de vreugde geboren: "totdat hij uwen mond met 
gelach vervulle." Triomferende, eeuwig toe- en overstromende vreugde, dat is de 
atmosfeer der eeuwige natuur, dat is de signatuur des hemels, dat is Gods aard en 
wezen!


Als iets dat door 6.000-jarige inspanning verworven en ook door het bloed van Christus 
gereinigd is, als een winst voor het aardse bestaan en een voortgang in de menselijke 
ontwikkeling, worden ons op de nieuwe aarde kleren, woningen en steden beloofd, die in 
het eerste Paradijs niet te vinden waren. Ook deze worden door goddelijke woorden tot 
wetten van het hemelse bestaan verheven: "Zij zullen met mij wandelen in witte klederen; 
opdat zij u opnemen in de eeuwige tabernakelen." Uit de wetten van het aardse bestaan 
worden daar alleen de dood en de seksuele voortplanting weggenomen, gelijk beiden ook 
oorspronkelijk in het Paradijs niet aanwezig waren. Terwijl er echter van het eerste 
Paradijs geschreven staat: "Van alle boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; maar van de 
boom der kennis, des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage als 
gij daarvan eet, zult gij de dood sterven." (Genesis 2 : 16, 17) Lezen wij daarentegen van 
de aarde: "En de dood zal niet meer zijn." En waar geen dood meer is, is er ook geen 
verzoeking, geen zonde, geen mogelijkheid tot ongehoorzaam zijn en tot vallen neer. De 
verloste ziel kan en mag in God alles doen. Sprak God in het Paradijs: "Dat de mens zijn 
hand niet uitsteke en neme ook van de boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid!" 
Daarentegen belooft hij op de nieuwe aarde: "Die overwint, die zal ik te eten geven van de 
boom des levens, die in het Paradijs Gods is!"


Deze zaligheid wordt ons daarboven niet als een manteltje omgehangen, maar zij moet 
volgens grote, goddelijke wetten uit ons uitgroeien. Zij zal in de hemel het product en de 
vrucht der steeds volmaakter overeenkomst van goddelijke in ons met het goddelijke 
buiten ons en met God zelf zijn, bij wegruiming door ons en door God van al datgene, dat 
hier op aarde dit goddelijke in ons en het aanschouwen van dit goddelijke buiten ons 
verduisterde. Zo zullen deze, de eeuwige natuur bezielende, tot eenheden gestelde 
wetten, het enige denken Gods, een volkomen overeenstemming van de hemelse natuur 
met de hemelse mens bewerken. Hier op aarde blijft de natuur, de schepping, ondanks 
alle sympathie en bewondering, die wij van tijd tot tijd voor haar voelen, vreemd 
tegenover ons. De parels, de dauwdruppel en het mos en de rots en de hoge boom, de 
vogel in de lucht en het visje in de diepte, zij staan daar en leven voor zichzelf, maar 
willen weinig of niets van ons weten: zij zeggen ons niet hoe zij zijn, en ook niet het 
"waarom?" en het "hoe?" van hun bestaan; en toch zijn wij allen schepselen van één God, 
en leven wij in één, in zijn wereld!
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Daarboven zal het anders zijn: daar zal de hemelse natuur tot in uw binnenste met u 
overeenkomen. Daar zult gij het niet alleen erkennen, maar met en door al de vezelen van 
uw opgestane lichaam voelen, dat het water - hier reeds het noodzakelijke element van 
alle groei en alle leven - werkelijk een goddelijk water des levens is; dat, hoe vreemd het 
woord u hier ook in de klinkt, de rots, reeds hier op aarde een type, ook daar een 
zinnebeeld is van het sterke, ook de hemelse stof vast bijeenhoudende geloof; waarom 
wij dan ook hier reeds als bij intuïtie zeggen: ik geloof het rotsvast!


Waart gij hier op aarde sterk en moedig in het geloof, dan zult gij daarboven op 
reusachtig hoge, ver boven alles uitziende rotsen der eeuwigheid, in zuivere lucht en 
helder licht, als een adelaar Gods tronen. Waart gij daarbij strijdlustig, dan moogt gij 
juichend ronddartelen in de schuimende kristalgolven, terwijl zij zich tot hun eigen 
genoegen en openbaring bruisend en suizend tegen de rots breken. Hebt gij het goede 
geliefd en gezocht en vruchten voor anderen gedragen, dan zullen machtige vruchtbomen 
des hemels, granaatappelen en vijgen en druiven uit het Hooglied, uw woning 
beschaduwen, en zult gij van hun overvloed velen mogen verkwikken. Waart gij een zaaier 
Gods, dan zullen uw rijpe oogstvelden rondom u golven, en hemels brood in menigte aan 
u en aan de uwen geven. Of waart gij een profeet, die diepzinnige mysteries naspeurde, 
dan zult gij u nu en dan in de eenzaamheid der grote purperen Horeb-grot afzonderen, 
waar God voorbijtrekt, en moogt gij er hem aanschouwen. Hebt gij hier op aarde als een 
dienstknecht des Heeren het u toevertrouwde pand tot nut en stichting uwer 
medemensen beheerd, dan moogt gij in het geometrisch-hiërarchisch opgebouwde 
Raadhuis der op een eeuwige wet gegronde hemelse hoofdstad verder de wet 
handhaven, en u in de nieuwe en voortreffelijke orde van zaken verlustigen, "daar vrede 
de vrucht der gerechtigheid zijn zal."


Hebt gij eertijds de waarheid om haars zelfs wil gezocht, dan zult gij met uw 
geestverwanten onder dichte bladergewelven van hoogstammige, eeuwig groenende 
laurieren en mirten rondwandelen, woorden van waarheid met elkaar wisselend, gelijk 
eertijds in een zwakke afschaduwing de oude wijzen deden, die wel beseften, dat de altijd 
groenende bomen Gods zijn waarheden zijn. - Waart gij een kinderlijk vrolijk onschuldig 
gemoed, dan zult gij tussen de schoonste bloembedden, onder bladerdaken en 
schaduwrijke priëlen, met zalige kinderen verkeren; want kind, bloem en Paradijstuin 
harmoniëren met elkaar in God. Was uw aardse streven op de heerlijkheid gericht, 
waarzonder niemand God zal zien, dan zult gij op verheerlijkte toppen tussen hemelse 
leliën en palmen der eeuwigheid in heilig licht wandelen. En eindeloos zal de 
veelsoortigheid der aardse harmoniërende hemelse toestanden zijn: even eindeloos als de 
schepselen Gods en met hun gaven!


Nog meer zal uw hemelse woning de zichtbare openbaring uwer ik-heid, uwer liefde, uwer 
daden zijn. Of zij kristalhelder en doorzichtig is, gelijk edelsteen fonkelend, als een 
uitdrukking en uitvloeisel en een werking van uw klare, lichte denken; of zij eeuwig 
onwrikbaar vast gegoten, in hemels graniet en goudbrons is als een onoverwinnelijke 
burcht Gods, die de door God aan uw ziel geschonken standvastigheid verkondigt; of als 
een plechtige en hoogverheven tempel van uw eerbied; of met een ruime, vriendelijke hal, 
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een lange tafel en openstaande deuren een zinnebeeld en werking van uw gastvrijheid en 
uw behagen in de gemeenschap der heiligen, waarin gij ook engelen moogt onthalen en 
hemelse gesprekken met hen houden; altijd zal zij met uw ziel en haar krachten volmaakt 
overeenkomen, en zal zij met haar eeuwig spel zich eeuwig vergroten en versieren; gelijk 
reeds in een eindeloos flauwer en zwakker beeld hier op aarde het geval was!


En in deze uw eeuwige tabernakel moogt gij allen opnemen en verkwikken, die u eertijds 
hier op aarde weldeden: gij moogt er de reinen het reine water des levens, de naar de 
kracht des Geestes dorstenden het sap van de hemelse wijnstok, en aan allen uw en 
Gods vruchten en hemels brood, aandrift en kracht tot het goede voorzetten, gelijk 
eertijds de moede Elia door de kracht van zulk brood de langen weg door de woestijn 
volbracht, waarom dan ook reeds hier beneden de mens bij wijze van beeldspraak zegt: 
"Dat is mijn brood!" En hoog en heerlijk zal daarbij aller lofgezang weerklinken van de 
Verlosser en van de Vader: dat hij zo trouw en zo goed is, en u, verloren zonen!, weer in 
zijn huis heeft opgenomen, en dat gij nu erfgenamen van alles zijt geworden!


Want evenals het hier op aarde van oudsher, bij de Egyptenaren en de Assyriërs en de 
Grieken en de Romeinen en bij het volk Gods, het hoogste en grootste, het verhevenste 
en vreugderijkste was, wanneer het gehele volk met de sterke, de koning, omringd door 
zijn ministers en helden, aan de spits, God zijn hulde bracht, zal in de hemelen de dienst 
van God het hoogste en heerlijkste zijn en de bloem van het hemelse bestaan vormen. 
Volgens de hemelse wetten der volgens het zevental zich ontrollende tijden, zal de 
roepstem der priesters door de hemelen weergalmen: "Adeste fideles" (wees daar loyalen) 
en juichend zullen de heiligen bijeenkomen. Zij allen, die hier op aarde hem liefhadden: de 
schare die niemand tellen kan, uit de grote verdrukking, de 144.000 reinen, zijn lijfwacht, 
in sneeuw wit lijnwaad; al de martelaren, getooid met hun wonden, de krijgshelden van 
zijn legioen; de ware Tempelridders, met het zwaard in de gordel en het rode kruis op de 
borst; de Godgewijde barrevoeters, die de rijkdom dezer wereld verachtten, de kuise 
nonnen, die hem tot Bruidegom kozen, de kinderzielen, die hier beneden met hun heldere 
stemmetjes tot hem baden; zij allen zullen, op rijen en in gelederen geschaard, door de 
vorsten des geestes, door eeuwige, gekroonde koningen en priesters in heilig gewaad 
aangevoerd, komen aanrukken en de grote witte roos der gezaligden vormen, die de 
zanger eertijds in de geest aanschouwd heeft. En komt hij plotseling stralend 
tevoorschijn, als de zon uit een zilverwit wolkje, en spreekt hij met een de ziel zaligende 
blik: "Vrede zij ulieden!" dan heffen de zalige miljoenen hoofd en handen, glinsterde 
blikken en fonkelende zwaarden omhoog, en bruist hem de door de hemelen daverende 
kreet tegemoet: "Ave! Christe Imperator" En dan golft door het heelal het grote lied der 
verlosten, door de donder der gouden harpen begeleid: "Het Lam, dat geslacht is, is 
waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en 
heerlijkheid, en dankzegging."


* * *

De met schepselen en scheppingen vervulde hemelen der hemelen zijn de ware natuur. 
Deze hemelse en eeuwige natuur vormt evenzeer in de hemel der hemelen de basis en de 
onderbouw voor het hogere ziele- en het hoogste geestesleven, als hier op aarde de 
aardse natuur. Zo schiep God de aarde, richtte haar tot woonstede in, en plaatste er eerst 
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daarna zijn evenbeeld op. Zo moet de Christen eerst als mens bestaan vóór en aleer hij 
zich bekeert. Zo vormt ook in de eeuwigheid het grote, door alle schepselen gezongen 
lied der schepping: "Gij, Heere! zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de 
kracht; want gij hebt alle dingen geschapen, en door uwen wil zijn zij, en zijn zij 
geschapen!" de noodzakelijke basis van het meer bijzondere, door de verlosten gezongen 
lied der verlossing, en dient het tot grondtoon daarvan. Wij Christenen vergeten te zeer, 
het hier op aarde reeds aan te heffen en God de Schepper te prijzen!


Maar hebben wij nu met deze beschouwing der hemelse natuur het wezen des hemels 
zelf en zijn wezenheid begrepen? Neen, nooit en nimmer! maar slechts een weinig van zijn 
lichamelijkheid en zijn uiterlijk voorkomen, en van hun schone wetten. Evenals reeds 
Christus spreekt: "Het koninkrijk Gods is binnen in u", zo is de hemel bovenal iets 
innerlijks, en bestaat hij in de allereerste plaats in een alle aardse denken overtreffende, 
onuitsprekelijke vrede: de vrucht der volbrachte verzoening met de Vader door de Zoon. 
Voorts is het een leven van zo ontzaglijke ernst en zo onpeilbare diepte, van zo 
onbegrijpelijke kracht en macht, van zo stralend licht en zo geweldige majesteit, dat ons 
denken er ontoereikend toe is. Waar deze hemel zich in de Bijbel opent, valt zelfs een 
Daniël bedwelmd en krachteloos neer, "bevende en verbaasd zijnde" een Paulus, of als 
dood zelfs een Johannes.


Voor de natuurlijken mens is de hemel een geestelijke orkaan, die zijn stoutste gedachten 
en zijn krachtigste daden als spinraggen verscheurt, een zevenmaal gloeiender 
smeltoven, die zijn vleselijke wezen als stoppels verteert, een levende vlam, een stralend 
licht, dat de aardse ogen met onmiddellijke blindheid slaat, een bruisend leven, 
waartegenover het aardse bestaan slechts een verstijfd lijk is. Voor hem, die niet de hemel 
in zijn binnenste heeft, is de hemel een verzengende gloed, waarvoor hij ontsteld in de 
buitenste duisternis en de diepste hel vlucht. En de vreselijke vraag van de profeet: "Wie 
is er onder ons, die bij een eeuwige gloed wonen kan?" is even waar van de lichte, reine, 
het ongoddelijke vernietigende liefdevlam Gods, als van de sombere, woedende, de ziel 
der bozen verzengende gloed der hel. Want de hemel is God. Dat wij van hem afvielen, 
dat is de ellende van al het aardse; daarom weent de schepping, omdat zij des Alvaders 
ongenade over zich voelt; daarom gaan wij zo bezorgd en met weemoed vervuld, zo 
vreesachtig en zo angstvallig onze weg. Dat wij in Gods toorn leven, dat voelen wij, ook al 
lacht de mond; en hoe zal het dan wel zijn, wanneer de ure komt, waarop wij voor de 
Vertoornde staan en hem rekenschap geven moeten?


Welk een onuitsprekelijk hemels genot, wanneer wij het eenmaal volkomen mogen voelen: 
de Vader is verzoend; de Alwetende en Alziende ziet en vindt mijn schuld niet meer: Hij 
weet er niets meer van, dat ik eertijds een roekeloos overtreder zijner geboden ben 
geweest, Hij sluit mij in zijn Vaderarmen en zegt: Ik zal u troosten gelijkerwijs een moeder 
troost! Wat gij wilt, dat zal geschieden: eer gij roept, zal ik antwoorden; en boven bidden 
en denken zal ik u doen en u geven, zodat gij zult uitroepen: Vader, het is genoeg! ik ben 
tegen zoveel zaligheid niet bestand! Mijn God! Deze hier op aarde zo dikwijls uit een 
beklemde borst en met gewrongen handen geslaakte verzuchting der ziel, en het grootste 
woord, dat de mens kan uitspreken, verandert daarboven in de zaligste, onophoudelijke 
juichkreet der ziel, in het toppunt van alle zaligheid. "Zij zullen God zien!" En dit 
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aanschouwen zal het onuitsprekelijke zijn, hetgeen geen oog gezien, geen oor gehoord 
heeft, wat in geen mensenhart is opgekomen en dat God toch degenen bereid heeft, die 
hem liefhebben. Het aanschouwen dezer zon is het eeuwige leven. Aanschouwt gij hem 
als de God der kracht, dan wordt gij met zulk een kracht doorstroomd, dat uw arm 
rotsbergen en de macht der hel verbrijzelen kan. Aanschouwt gij hem als de God der 
waarheid, dan ligt zijn heelal voor uw geest waar en licht en helder open, en zonneklaar 
wordt voor u het "hoe?" en het "waarom"? van alle dingen, en het zijn en denken van alle 
wezens. Aanschouwt gij hem als de God der schoonheid, dan wordt uw ziel door eeuwige 
en onbegrijpelijke schoonheden in verrukking gebracht. Aanschouwt gij hem als 
Schepper: weldra kunt ook gij werelden scheppen, en ziet de eeuwige Vader met een 
vergenoegde glimlach al uw doen aan. Aanschouwt gij hem als de God der liefde, dan 
ontgloeit uw ziel in zulk een liefde, dat gij er onder meent te bezwijken. "Verzadiging der 
vreugde is bij uw aangezicht; lieflijkheden zijn in uw rechterhand en eeuwiglijk!"


Dat deze mijn God het licht is, waarin hemelse werelden stralen, hij de kracht die ze 
bezielt, hij de liefde die ze doorgloeit, dat hij zich aan mij in het water des levens te 
proeven, in de vruchten van de boom des levens zich aan mij te eten geeft, dat maakt de 
hemel tot een hemel! Hij is de mijn! Ik ben de zijn! Halleluja!


Und ferne dehnen die Aeonen 
Sich ungemessen vor mir aus; 

Sie alle darf hindurch ich wohnen 
Im groszen, schönen Vaterhaus! 

Es lacht vor mir nicht nur die Zeit, 
Es lacht die ganze Ewigkeit! 

	 (REIFF.)


Zo zijn wij aan het einddoel onzer wandeling door de natuur genaderd. 


In een eerste boek zagen wij, dat er van vooruitgang slechts in God sprake kan zijn, en 
behandelen wij de grenzen der wetenschap en de machteloosheid der materialistische 
wereldbeschouwing. 


In een tweede boek hebben wij enige goddelijke wetten besproken, en daarbij opgemerkt, 
dat wij alleen in de wet en krachtens de wet bestaan, en dat derhalve elke opstand tegen 
de wet een zelfmoordende dwaasheid is. 


Uiteindelijk vonden wij in dit derde boek achter deze vergankelijkheid en alle vormen van 
het zijn een onvergankelijke en eeuwige natuur, en erkennen wij, dat deze eeuwige natuur 
de hemel is.


Hebben deze niet rechtstreeks tot de gebruikelijke categorie van het stichtelijk 
behorende, en bovendien gebrekkige en fragmentarische beschouwingen, werkelijke 
waarde voor ons zieleleven, en kunnen zij ons behulpzaam zijn tot een groeien en 
toenemen van de inwendige mens in Christus? Neen! wanneer zij slechts als meer of 
minder belangwekkende beschouwingen worden opgevat. Ja, wanneer God daaruit en 
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daardoor hoe langer hoe groter voor ons wordt, en wij voor onszelf hoe langer hoe kleiner 
worden; wanneer de aarde bovendien in onze ogen hoe langer hoe meer verbleekt tot iets 
vergankelijks, maar de hemel ons daarentegen hoe langer hoe meer tot een waar, 
substantieel tehuis wordt, waarnaar wij met een hoe langer hoe krachtiger heimwee 
vervuld worden, als een onmiskenbaar teken, dat wij in de hemel thuis horen en eenmaal 
in de hemel komen zullen. Dat geve God!
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