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FREDERIK VAN EEDEN EN ZIJN SOCIALE WERK   
 Iets over Frederik van Eeden en productieve associatie 

 
door Margaretha Meyboom 

 

 
 
 
1 Toen ik op me nam over Frederik van Eeden en zijn sociaal werk te schrijven over-
zag ik niet ten volle den omvang van het werk, dat ik op me nam. 
Weken aaneen heeft het onderwerp me geheel vervuld. Ik meende het ten volle mees-
ter te zijn; want wat hem ertoe dreef heeft ons diezelfde richting uit gedreven. We 
hebben zijn geschiedenis begrepen; zijn idealen waren de onze. Zijn moeite en teleur-
stellingen – wij hebben ze allen gekend. En we voelen in hem den Vader van onze 
beweging in Holland, de beweging, die we liefhebben en waarin we gelooven. En 
daarom meende ik dat niemand beter dan een van ons hem in dat werk zou kunnen 
teekenen. 
Maar nu ik voel wat ik zou willen zeggen, en weet, dat dit ook in handen zal komen 
van menschen, die nog nooit den kant van het leven zagen, dien wij zien, nu is het me, 
alsof ik een voor velen onverstaanbare taal ga spreken. 
Ik ontmoette maar heel enkele menschen 2 die tevreden waren met onze maatschap-
pij. Zoo goed als allen hebben ‘t vage gevoel, dat die niet is, zooals ze wezen moet; 
maar hoe weinigen voelen sterk dat de grondslag, waar op ze is gebouwd, niet deugt, 
en hebben daar naast geloof in het leven en zijn oneindigheid? Ik ken niet véél men-
schen, die helder de werkelijkheid zien en toch het leven liefhebben. 
Dat bewijst natuurlijk niet, dat er niet velen zijn, die dat doen. Ach, dat ze allen elkaar 
kenden en ontmoetten! Dat ze toch de handen ineensloegen! 
Wat kunnen verwanten en vrienden die elkaar hartelijk genegen zijn, zich plotseling  
  

In de tweede helft van 2017 komt in mij de gedachte op een artikel te schrijven over Margaretha 
Meyboom en haar in 1903 gestichte coöperatieve huishoudvereniging ‘Westerbro’ te Rijswijk. Naar-
mate ik mij meer in haar levensgeschiedenis en haar kroonjuweel Westerbro verdiep, neemt mijn 
fascinatie voor haar persoonlijkheid toe toe. Wat een prachtvrouw! In het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam raadpleeg ik het Archief Meyboom (ARCH 00890). Daar-
in tref ik een twintigtal met de hand geschreven vellen papier over Frederik van Eden aan, bedoeld als 
concept voor een te publiceren artikel over deze door haar zeer bewonderde dichter en dokter. De 
tekst, die van ná 1918 dateert, is vrijwel zeker niet gepubliceerd. Om welke reden? Daarover tast ik in 
het duister. Maar als eerbetoon aan Meyboom speel ik graag voor ‘uitgever’, druk haar tekst hieron-
der af en publiceer die op mijn blog. 
Haar bladen zijn genummerd van 1 tot en met 16. Extra bladen zijn 3a, 3b en 6a. Die zijn door haar 
later geschreven en als tussenvoegingen bedoeld. Af en toe haalt ze woorden of zinnen door, maar 
steeds schrijft ze precies wat ervoor in de plaats moet komen. Alleen blad 1 levert enkele raadsels op: 
helemaal bovenaan schrijft ze ‘Iets over Frederik van Eeden en productieve associatie’ en daaronder 
‘Frederik van Eeden en zijn sociaal werk’. Tussen beide zinnen, die ik als titel en subtitel hanteer, 
staat een doorgestreepte II en vlak daaronder ‘Eerste gedeelte’, niet doorgehaald, dus geldig. Maar 
nergens in de tekst wordt een tweede gedeelte aangekondigd. Is het concept niet compleet? Heeft 
Meyboom al schrijvende niet meer aan haar voorgenomen indeling in meerdere delen gedacht? Deze 
vragen kan ik niet beantwoorden, ook al wekt het slot de indruk dat de tekst een afgerond geheel 
vormt.  
Ik vind het zonder meer passend haar tekst letterlijk weer te geven. Ook haar paginering geef ik weer, 
in rood. Van alle bladen zijn foto’s gemaakt. Aan wie wil kunnen die beschikbaar worden gesteld. 
 
Frans Holtkamp, 
redacteur 
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grenzenloos ver van elkaar voelen wanneer ze trachten te spreken over iets, wat hun 
diepste zieleleven raakt. Wie een debat over zulke dingen aanhoort tusschen geest-
verwanten, kan op eens met ontzetting de waarheid voelen van de woorden: 
,,In the dept of his being, man is alone.” 
Niets is zóó moeilijk, als een ander te doen begrijpen, wat we eigenlijk bedoelen. Alle 
talen zijn zoo onhandelbaar, zoo onvolmaakt, zoodra we het hoogste of het diepste, 
wat we kennen, willen uiten. 
Zou het daarom zijn, dat menschen, die niet hebben opgehouden te zoeken, minder 
spreken, naarmate ze ouder worden? 
Ik ben overtuigd, dat hier de bron ligt van de wonderbare, fantastische verhalen, die 
over van Eeden en zijn sociaal werk loopen. 
3 Wat hij wil is zoo eenvoudig, dat een kind het begrijpen kan. 

____________ 
 

Björnson zegt: ,,Door de grooten veracht, door de kleinen zeer liefgehad ….. zeg, is 
dat niet de weg, dien het nieuwe moet gaan? Verraden door hen, die haar moesten 
beschermen, juist door hen ….. zeg, is ’t niet zoo, dat een waarheid opkomt. Ze begint 
als een suizen in ’t koren op een zomerdag en groeit aan tot gebruis in de toppen van 
de boomen in ’t bosch, tot de zee haar voortdraagt met haar donderende stem en er 
eindelijk niets, niets meer gehoord wordt dan zij alleen!” 
Aan die woorden dacht ik dikwijls in verband met van Eedens sociaal werk. 
Pionierswerk is ondankbaar werk. ‘t Is niet gemakkelijk te wandelen op onontgonnen 
terrein. En nog altijd voelen zij, die veilig aan wal staan, zich véél wijzer dan de 
stuurman, die zijn bootje stuurt over de onstuimige zee. Zoo weet iedereen met kracht 
en klem te spreken over de fouten door van Eeden in zijn sociaal werk begaan. Maar 
wat hij bereikte en daardoor voor zichzelf en anderen gewonnen heeft, kunnen die 
critici niet zien. 
‘t Zou vermakelijk zijn hen eens plotseling tegenover de zelfcritiek van van Eeden 
geplaatst te zien. Hij kent zijn fouten veel beter dan zij; maar hij heeft in zijn ziel de 
lichtende vlam, die hem vooruit laat zien; hij voelde àl ‘t geluk van de proeftocht en 
heeft nog altijd de vaste overtuiging, dat het doel eenmaal bereikt zal worden al is ‘t 
dan ook niet door ons. 
3a En dat alles missen de genoemde critici. 
Als inleiding tot de studie van van Eedens sociaal werk zou ik ieder willen aanraden 
prof. Quacks werk ,,de socialisten, personen en stelsels” te lezen. Wie dat bestudeert, 
ziet al helderder en vaster omlijnd de grove fouten van onze samenleving. En de lange 
rij van pioniers, die ‘t beloofde land zochten, gaat aan zijn oogen voorbij. 
Dan voelt hij hoe waar ’t is, wat de schrijver telkens zegt, als hij de geschiedenis van 
zulk een groep besluit met de woorden: ,,De groep ging uiteen; maar de gekweekte 
gemeenschapszin bleef.”   ___ 
 
Zoo gaat het. De gemeenschapszin groeit langzaam; maar zeker. Zelfs de gruwelijke 
wereldoorlog deed haar sterker groeien.  
3b De proef, door van Eeden in Walden genomen, staat niet alleen. Alle eeuwen door 
in alle landen der wereld hebben zijn geestverwanten in dezelfde richting gezocht met 
min of meer goed gevolg. (1) 

  

(1) In de laatste 14 jaren hoorden we van proeven in Noorwegen, Engeland, Duitsch-
land, Italië, België en Amerika. Zie voor ‘t verleden Socialisten, personen en stelsels 
van prof. Quack.  
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En ze zullen zonder twijfel herhaald worden, alle eeuwen door, die nog komen zullen 
– tot ze niet meer noodig zijn. Ze komen voort uit de onuitroeibare behoefte der men-
schen aan harmonie aan een leven en een warme, zuivere geestelijke atmosfeer. Dat is 
een levensbehoefte, die zich niet onderdrukken laat, evenmin als de behoefte aan 
voedsel en frissche lucht. Wie die op den duur moet missen, komt niet tot volle ont-
wikkeling maar kwijnt. 
Dat van Eeden, dichter en dokter, die behoefte bezonder sterk voelen moest, is duide-
lijk. Dichters voelen sterker en fijner dan anderen en doktoren staan voortdurend mid-
den in de maatschappelijke ellende. Dat hij zelf tot de bevoorrechte kringen behoort 
maakte de tegenstelling tusschen zijn leven en dat van zooveel anderen dubbel pijn-
lijk. 
Was ’t wonder, dat hij voortdurend gedreven werd tot het opsporen van de oorzaak 
van dien wonderlijken chaos in wat wij onze ,,samenleving” noemen, en dat hij niet 
laten kon naar een uitweg te zoeken? 
Reeds toen hij zestien jaar oud was ontwaakte de neiging om te beproeven de men-
schen gelukkig te maken. ‘t Leven begon hem zijn donkere zijde te laten zien en hij   
4 besloot in de medicijnen te gaan studeeren: hij had vroeger altijd gezegd, dat hij 
dichter en schilder worden wilde; maar nu meende hij, dat de wereld meer behoefte 
aan doktoren dan aan dichters had. Later zag hij dat anders in, maar voor zijn weten-
schappelijke opleiding is van Eeden nog altijd dankbaar. Wel critiseerd hij de rich-
ting, die lang de officieele was, die zooals hij zegt de menschen op een dwaalspoor 
brengt, door te trachten het hoogere door het lagere te verklaren en de goddelijke orde 
in ‘t heelal te begrijpen door de stof en het dierlijke gedeelte te analyseeren. Hij vindt, 
dat deze methode gelijk staat met te trachten een boek te begrijpen door papier en inkt 
chemisch te onderzoeken. Maar hij vertrouwt,  dat alles terecht zal komen door de 
neiging van de wetenschap zelf om zich in de richting van de waarheid te bewegen en 
noemt als de zegen die de wetenschap brengt dat ze van haar dienaren eischt: vrij zijn 
van alle lagere motieven, onpersoonlijk, onzelfzuchtig samenwerken aan een groot 
geheel en nederig zich onderwerpen aan de waarheid. 
Hij leefde zijn jong studentenleven en werd een gezocht geneesheer. Hij bezat al wat 
een mensch billijk kan bereiken, maar voelde zich toch in de diepste diepte onvol-
daan. Zijn werk stelde hem telkens voor de vraag: ,,Waarom is het leven van den ar-
me en dat van den rijke zóó verschillend?” 
5 Hij voelde aldoor vaag de nooden en behoeften der worstelende menschheid, hij 
hoorde uit de verte ‘t rumoer van den strijd om geluk en hij verlangde mee te gaan in 
dien grooten stroom. 
Het kostte hem tien jaar eenzamen strijd, eer hij den vollen omvang van het onrecht in 
onze samenleving zag en den weg, die ons daaruit kan voeren. 
En toen werd het hem eindelijk helder duidelijk, ,,dat duizenden arme stumpers met 
hun somber onvolmaakt leven het hooger meer volmaakt leven van enkele weinigen 
moeten betalen.” En dat eerst als wij allen onze werkkracht in dienst van de gemeen-
schap stellen, aan dien wantoestand een einde komen kan. Dat alles, wat jaren lang in 
hem aan ‘t groeien was geweest, werd hem ten volle bewust door het lezen van 
Looking backward van Bellamy en Walden van Thoreau. De Deenen noemen zulk 
plotseling cristalliseeren in een menschenziel ,,et gennembrud”  (een doorbraak). Wij 
kennen dat allen. ‘t Is of er plotseling orde komt in onze gedachten, en dan volgt een 
drang tot handelen, zóó sterk, dat die gehoorzaamd worden moet. 
‘t Eerste wat hem te doen stond, was anderen te laten zien, wat hij zelf nu zoo duide-
lijk zag. Hij hield twee toespraken, die een geweldigen indruk maakten. 
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De eerste, onder den titel ,,Waarom leven wij?” werd gehouden voor de afdeeling 
Rotterdam van 6 de Maatschappij tot nut van ’t algemeen. Ik herinner mij hoe wij, 
jongeren, daardoor in beweging kwamen en hoe wij het referaat in de couranten lazen, 
en heftig discuteerden. En we vermaakten ons over de deftige conservatieve Rotter-
dammers, die meegesleept werden door dat glasheldere betoog, bedwelmd door den 
roem, die den jongen dichter omzweefde, en luid applaudisseerden. Ze begrepen eerst 
den volgenden morgen wàt ze hadden toegejuicht. 
Die toespraak kwam als brochure uit en we lazen en herlazen die met een gevoel van 
jubel. Daarin werd zonneklaar verteld wat we al lang vaag gevoeld hadden: dat al die 
toehoorders – en de lezer zelf incluis – leefden van de vruchten van den arbeid van 
anderen, die zij zich toeëigenden op volkomen onrechtmatige wijze; dat het een gru-
welijk onrecht is, dat de aandeelhouder rente en dividend trekt uit ondernemingen, 
waarin hij zelf niet werkt. En er waren onder ons, die geheel of gedeeltelijk van rente 
en effecten leefden en die besloten in ’t vervolg zooveel mogelijk arbeid te verrichten, 
die niet betaald wordt en toch noodig is, om zoodoende recht op hun levensonderhoud 
te hebben. Dat was maar een lapmiddel, dat begrepen ze snel, maar het was het eeni-
ge, wat ze onmiddellijk konden doen. 
De tweede toespraak werd voor werklieden gehouden en was getiteld: ,,Voor wie 
werkt gij?” Hij raadt daarin de arbeiders aan zich bij elkaar aan te sluiten, en zelf voor 
elkaar te produceeren wat ze noodig hebben. 
Er waren velen, die hem bespotten, maar er was niemand, die kon bewijzen, dat hij 
ongelijk had. 
6a Zoo was hij nu gekomen op een punt, van waar hij helder de grondfout van onze 
samenleving kon aanwijzen en den onweerstaanbaren drang voelde te probeeren in 
zuiverder verhoudingen te komen, hij wilde niet langer leven ten koste van anderen; 
hij wilde leven van zijn eigen arbeid en niet langer onnoodige weelde genieten, terwijl 
zoovelen gebrek hadden aan ’t allernoodigste. En hij meende, dat het mogelijk was dit 
te bereiken, wanneer men begon met allereerst dien arbeid ter hand te nemen, die voor 
allen noodig was, en die te doen ten bate van de gemeenschap terwijl de werker zelf 
niet meer van de vruchten van dien arbeid voor zich nam, dan hij absoluut noodig 
had. Dan zou er altijd een overwinst overblijven, die aan allen ten goede kwam, dus 
hoe grooter de groep werd, hoe meer de gemeenschappelijke welvaart zou stijgen. 
Ieder moest het werk doen, wat hij ‘t liefste deed en dan zouden allen werken met 
vreugde. En ieder zou genieten van de vruchten van eigen en anderer werk. Van ex-
ploiteeren van ondergeschikten, van hongerloonen zou geen sprake kunnen zijn, want 
werkers met hoofd en hand zouden als gelijken samen wonen: niemand zou overdaad 
hebben en niemand gebrek. Is dat niet een ideaal, dat alle moeite en inspanning waard 
is? 
7 Om zelf te kunnen constateeren in hoeverre hij gelijk had, begon hij zijn proef op 
Walden. Theoretisch scheen alles zoo doodeenvoudig. Dat de praktijk moeilijkheden 
zou brengen, wist hij wel, maar toch hoopte hij – zooals ieder, die proeven doet, – dat 
de proef gelukken zou. 
Er ging een groote bekoring uit van die onderneming. Velen sloten zich bij hem aan. 
Er werd een stuk land gekocht, dat ze Walden noemden en daar vestigden zich de 
eerste werkers. 
Met die toespraken en het begin van deze proef verklaarde hij de oorlog aan onze wij-
ze van zamenleving en de gevolgen bleven niet uit. Hij was plotseling in de oogen 
van het publiek in plaats van de gevierde dichter, de bekende dokter – een dwaas, een 
fantast geworden, dien men aanzag met spot of medelijden. 
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Dat bleek hard, vooral ook omdat hij een gezin had, dat er door onvoorziene omstan-
digheden meer onder leed dan in ‘t begin te verwachten was. 
In 1901 richtte hij de Vereeniging ,,Gemeenschappelijk grondbezit” (1) op met de be-
doeling den grond en productiemiddelen in handen van den georganiseerden arbeid te 
brengen. Het plan was groepen van arbeiders te vormen die zouden voortbrengen wat 
alle leden van de Vereeniging noodig hadden, die allen zoo eenvoudig mogelijk zou-
den leven en van hun overwinst steeds meer grond zouden koopen om daarop telkens 
nieuwe groepen aan ‘t werk 8 te zetten. Die Vereeniging bestaat nog altijd en zet on-
verdroten het werk van van Eeden voort, die zelf tot verder strekkende gevolgtrekkin-
gen is gekomen. 
De gemeenschappelijke arbeid op Walden was begonnen, en daarmee de reeks teleur-
stellingen en moeilijkheden, die alle werkers in die richting leeren kennen. ,,Niemand 
begreep dat dit een proefneming was, en dat zij, die de proef wilden nemen, op alles 
voorbereid moesten zijn; dat ze altijd klaar moesten zijn om van tactiek te veranderen, 
een nieuwen weg in te slaan, als de oude niet naar het doel bleek te leiden, een foutief 
denkbeeld op te geven voor een, dat juister blijkt, teleurstelling op te vatten als goede 
lessen en aanleiding tot het maken van beter plannen,” zegt van Eeden. 
Men begon met een kweekerij, een bakkerij en later een boerderij. Alle inkomen 
kwam in de gemeenschappelijke kas en daar uit werd ieder naar zijn behoefte uit be-
taald. Maar dat gaf aanleiding tot ongenoegen en al spoedig bleek het noodig elk vak 
afzonderlijk te administreeren, en ieder uit te betalen, naarmate er in zijn groep werd 
verdiend. Volkomen communisme is niet te verlangen van menschen die niet verder 
kunnen zien dan hun eigen vak. 
Allerlei moeilijkheden en twisten ontstonden ’t meest door de dogmatici onder de 
arbeiders, die zich aan de letter van hun politieke belijdenis vastklampten en geen 
hulp of inmenging van ,,kapitalisten” of ,,intellectueelen” 9 duldden en beweerden dat 
de arbeiders zichzelf moesten helpen. ’t Bleek ook, dat het onpraktisch was allerlei 
werk te laten verrichten door menschen, die er niet voor waren opgeleid. Alleen ar-
beid die door bekwame vakmenschen wordt verricht, kan voldoende productief ge-
maakt worden. Natuurlijk kan een normaal mensch veel leeren, maar leerjaren kosten 
geld. 
De plaats werd verwaarloosd. ’t Bleek, dat de oude Noren gelijk hadden, die beweer-
den dat niets zoo slecht wordt verzorgd, als iets wat allen verzorgen. Van Eeden nam 
toen zelf het bestuur in handen, met het gevolg, dat men hem van heerschzucht be-
schuldigde. 
Zoo bleek het dat democratie en gemeenschappelijk bezit heerlijke, maar moeilijke 
zaken zijn waarmee men alleen door opvoeding en oefening vertrouwd kan raken en 
dat men beginnen moet met trapsgewijs vooruit te gaan. 
Na ruim drie jaren begon alles beter te gaan. Op Walden woonden toen ongeveer vijf-
tig menschen. 
Toen kwam de spoorstaking en werd de groote handelsonderneming ,,de Eendracht” 
gesticht met de bedoeling in de winkels van die vereeniging afzet voor de werkers van 
,,gemeenschappelijk grondbezit” te vinden. Een uitnemend plan, wat alle kans van 
slagen zou hebben gehad, wanneer bekwame handelsleiders, die de groote gedachte 
begrepen hadden, dat met hun talent hadden ondersteund. Maar de onderneming 
groeide in korten tijd de werkers ver over ’t hoofd. Winkels werden opgericht in Am-
sterdam, Rotterdam en den Haag, en agenturen 10 gevestigd door het geheele land. 
 
 
(1) Zie de brochure van J. Methöfer: ,,De vereeniging gemeenschappelijk grondbezit.” 
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Van Eeden meende een geschikte leider te hebben gevonden in een jongen man vol 
idealen, die gaarne bereid was te werken in de zaak voor een klein tractement: maar 
zijn kennis en ervaring schoten te kort en een failliet volgde. 
Van Eeden nam de schuld op zich, betaalde de arme debiteuren geheel af en de rijken 
met 30%. Om dat te kunnen doen moest hij Walden gedeeltelijk verkoopen en wat hij 
overhield met zware hypotheken belasten, zoodat hij nu van een zeer gefortuneerd 
man, iemand geworden is, die zijn eigen brood verdienen moet. 
De proef, door hem genomen, bracht hem tot de overtuiging, dat de door hem geko-
zen richting de juiste is, maar dat hij zelf niet de man was, die het werk leiden kon. 
Hij wijst zelf de fouten aan, die hij heeft gemaakt. 
Ten eerste is hij in het begin te philantropisch te werk gegaan. Als medewerkers nam 
hij velen aan, die ongelukkig of zwak waren in de hoop ze op Walden gelukkiger of 
sterker te maken. Nu weet hij, dat alleen gezonde, bekwame menschen zulk een proef 
financieel  kunnen doen slagen. 
Ten tweede werkte men eerst op Walden te anarchistisch. Nu weet hij, dat een onder-
neming als deze vaste leiding noodig heeft, in onzen tijd: ,,Wanneer die bij een groote 
menigte ontbreekt, worden de menschen verward 11 en doen wat ze het liefste willen, 
zonder daarvan de gevolgen te overzien. Dat is zoo, omdat nog niet alle menschen vrij 
en geestelijk volwassen zijn. Wie dat is, beheerscht zich zelf en buigt voor het hoog-
ste, het ideaal in welken vorm hij zich dat ook voorstelt.” 
De leiders die de menschen leiden kunnen in de richting, die van Eeden voorstelt, 
moeten idealisten en te gelijk geniale economen zijn, en van Eeden had gezien, dat 
hem de economische genialiteit ontbrak. 
Nog een les had hij op Walden geleerd. Men was daar de samenleving begonnen vol-
gens de opvatting van het christendom door Tolstoy verkondigd, die daarin op den 
voorgrond het gebod zette ,,Weersta den booze niet.” Die leer der weerloosheid had in 
de praktijk de nadeeligste gevolgen. Naar aanleiding daarvan schreef van Eeden: 
,,Edelmoedigheid, toegevendheid, barmhartigheid, zachtheid en bescheidenheid zijn 
alleen in een gemeenschap van geestelijk vrije en volwassen menschen goed. 
Wel zal de wijze, geestelijk vrije mensch van zelf kwaad met goed vergelden, omdat 
hij kwaad ziet als een schadelijk onverstand, dat bestreden moet worden;  en hij zal 
het blijven doen ook als hij den misdadiger met kracht tegemoet treedt. Het gevoel 
van haat en wraak 12 zal wijken voor walging en medelijden; maar een streng hand-
haven van eigen zelfstandigheid, van eigenwaarde, ook van een billijk eigenbelang is 
onafscheidelijk van het individueel menschenleven.” 
Dat het in de practijk toepassen van al die deugden in sommige gevallen verkeerd 
werkt leert ons allen zonder twijfel het dagelijksch leven, zoodra we van Eedens proef 
herhalen. Toch zou ik liever willen zeggen, dat nu en dan een streng handhaven van 
eigen zelfstandigheid en van een billijk eigenbelang onafscheidelijk is van het rechte 
altruïsme. Want zoodra onze barmhartigheid en edelmoedigheid anderen egoïst, ver-
waand en heerszuchtig maakt, zijn ze uit den booze. Dan schaden die we willen hel-
pen. Een vaste, gebiedende, krachtig verdedigende houding kan grooter broederlijke 
liefde tot drijfkracht hebben dan de te weeke toepassing van uiterlijke goedhartigheid. 
’t Komt me voor dat van Eeden hier niet de juiste gevolgtrekking maakt. 

____________ 
 

En nu meent het hollandsch publiek, dat door de geschiedenis van ,,Walden” en ,,de 
Eendracht” bewezen is, dat van Eeden een warhoofd, een onpractische fantast en zijn 
vasthouden aan zijn toekomstideaal dwaasheid is. 
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Welnu, dat lot deelt hij met alle voorloopers van groote ontdekkingen en uitvindin-
gen. 
13 Hoe zijn de mannen, die stoombooten en vliegmachines wilden maken, niet ge-
hoond en bespot! 
Van Eeden reisde naar Amerika en hield daar voordrachten over zijn idealen en toe-
komstdroomen. En daar vond hij de idealisten, die tegelijk praktische zakenmannen 
waren. Daar wordt zijn proef herhaald op grooter schaal en op vaster economische 
basis door twee enthousiaste en bekwame Amerikanen geleid. 
De van Eeden-kolonie ligt in Noord Carolina, in het oosten der Vereenigde Staten van 
Noord Amerika. Daar brengt de Carolina Trucking Development Company groote 
stukken land in cultuur. Een daarvan is aan de van Eedenkolonie in gebruik gegeven. 
In 1912 hadden zich daar reeds twintig Hollandsche tuinbouwers gevestigd. Zoodra er 
40 zijn, zal de Maatschappij voor een school en een kerk zorgen. 
Wie zich aansluiten wil bij de kolonie, krijgt op voordeelige voorwaarde een stuk 
grond in bewerking en kan na gebleken bekwaamheid zijn grond inbrengen in de ko-
lonie. Dan blijft hij volkomen vrij, maar verbindt zich alleen den grond niet te ver-
vreemden, niet te verwaarloozen en dien zelf te bewerken. Zoolang hij en zijn erfge-
namen aan die voorwaarden voldoen kunnen ze het land behouden. Maar het blijft 
eigendom van de Maatschappij, die ingrijpt, zoodra ze daarvan afwijken. 
De Maatschappij koopt voor de leden hun 14 benoodigdheden coöperatief in en ver-
koopt op dezelfde wijze hun producten voor hen. Zij zijn dus producenten en verbrui-
kers tegelijk. Elke deelnemer kan aandeelen krijgen in de zaak tot een zeker maxi-
mum, en alleen zoolang hij meêwerkt. Allen profiteren dus van elkaars arbeid. 
Zoo spoedig de verbruikers zooveel van een of ander product noodig hebben, dat er 
met productie begonnen kan worden, zal dat gebeuren. Hoe meer er nu producten van 
eigen bodem voor de deelnemers zelf verwerkt worden, hoe grooter de welvaart zal 
worden en hoe meer men vrij zal wezen van de nu in onze maatschappij heerschende 
misbruiken in handel en industrie. 
De bronnen van inkomsten: bodem, mijnen, fabrieken en werkplaatsen moeten ge-
meenschappelijk bezit blijven. Dan kan voor de ouden en zieken worden gezorgd. 
Coöperatoren zullen voor dit plan groote belangstelling voelen. Het gaat in dezelfde 
richting als de neutrale Coöperatie in alle landen. Van Eeden sprak tot de kolonisten: 
,,Voor elkander werken” en ,,eerlijk rijk worden” zijn leuzen, waartegen geen ver-
standig mensch iets kan inbrengen. En andere beginselen zijn niet noodig voor de 
praktijk van een samenleving. Daarmeê kan de meest volkomen gewetensvrijheid 
samengaan.” 
Tot nog toe gaat alles goed. De tijd zal leeren hoever de Coöperatoren in Amerika het 
brengen. Wie meer van dit alles weten wil, kope de kleine brochure: ,,Van Eeden-
Kolonie in N. Carolina U.S.A.” uitgekomen te Amsterdam bij W. Versluys. 
15 Van Eeden zelf gelooft even vast als ooit aan zijn toekomstideaal. Hij zegt in zijn 
werk voor de Amerikanen geschreven ,,Happy humanity”: 
,,Al beweer ik niet een christen te zijn, en al geloof ik niet, dat de christelijke deugden 
geschikt zijn voor dezen tijd, toch geloof ik heel vast aan hun voortdurenden groei en 
hun toekomstige volmaking. En hoe ,,naief” of ,,bourgeaois idealistisch” men het ook 
mag noemen, – ik durf te gelooven in de komst van het ,,millennium”, in het volwas-
sen worden der menschheid, in haar eindelijke bevrijding – in de gelukkige 
menschheid. Ik geloof in de gouden eeuw, zooals ze vaag is voorgevoeld door de ou-
den, de gouden eeuw der toekomst, de Saturnia Regna van Vergilius. Ik geloof in de 
toekomst van ons ras, op deze aarde, die alle droomen van dichters en profeten zal te  
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boven gaan in heerlijkheid, in schoonheid, in harmonie en wijsheid. Ik geloof er in en 
ik geloof, dat die komen zal omdat ik in haar geloof. 
En dan, eerst dàn zal de menschheid zijn als een korenveld, waar iedere stengel onaf-
hankelijk staat, zijn makkers steunt, maar niet op hen leunt, ze niet draagt; waar iedere 
stengel wortelt in den vasten grond en zijn voedsel trekt uit de aarde; niet op zijn 
makker wijzend, maar omhoog naar den Eenen, die ’t licht zendt, tot hij eindelijk in 
16 ootmoed zich buigt, zwaar geladen met korrels en zijn rijpen oogst brengt.” 
Wij allen, die geleerd door de ervaringen van van Eeden trachten zijn werk voort te 
zetten, al is ’t ook op kleine schaal, en wèl wetend, dat we nog ver van het ideaal ver-
wijderd zijn – wij onderschrijven die woorden met volkomen instemming, met blij 
geloof. 
Want we voelen, dat zij die rustig blijven voortgaan op dien weg, al ligt die ook vol 
voetangels en klemmen, al kunnen ze ook grenzenloos moede worden, toch meer en 
meer worden omringd door een geestelijke atmosfeer, die hun zieleleven verruimt en 
versterkt. 
’t Is een feit, dat bijna allen, die om een of anderen, voor hen overwegenden reden, 
dien weg moesten verlaten, terug blijven denken aan die tocht zoo vol moeite en be-
zwaren met een stil heimwee, juist naar die geestelijke atmosfeer. 
Zij is als de blauwe bloem uit de Scandinavische legenden, alleen in den St Jans nacht 
bloeiende in ’t diepst van het bosch. Wie haar eenmaal heeft gezien, daat door ’t leven 
met een onuitroeibaar verlangen naar die geheimzinnige bloem en haar wondere 
schoonheid. 
En daarom zou ik allen, die door dien onweerstaanbaren drang om naar zuiverder 
maatschappelijke verhoudingen te zoeken worden aangegrepen, willen aanraden: on-
derdruk dien drang niet. Durf te zoeken en durf de proef te nemen. Uw weg zal moei-
lijker zijn, maar uw levensatmosfeer zal er zonder twijfel ruimer en zuiverder, uw 
zieleleven er rijker door worden. 
Iedere groep legge eerlijk en open de door haar 17 gemaakte fouten open voor geest-
verwanten, die een proef willen wagen. Zoo kan iedere groep op sterker grondslag 
beginnen. Neem geen proef dan na eerst de vorige ernstig te hebben bestudeerd en 
geef op uw beurt aan wie u willen navolgen een eerlijk verslag van de fouten door u 
gemaakt. 
Zoo kan ons aller werk vruchtbaar worden voor de toekomst.  
 


