
 

 

 University of Groningen

Geestelijke lenigheid. De relatie tussen literatuur en natuurwetenschap in het werk van
Frederik van Eeden en Felix Ortt, 1880-1930
Vermeer, Leonieke

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2010

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Vermeer, L. (2010). Geestelijke lenigheid. De relatie tussen literatuur en natuurwetenschap in het werk van
Frederik van Eeden en Felix Ortt, 1880-1930. [, Rijksuniversiteit Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/65486f05-da88-4da4-a893-89f7e108c0a2


    

   
 
 
 
 
 

Geestelijke lenigheid



 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ISBN: 978-90-367-4172-9 (gedrukte versie) 
ISBN: 978-90-367-4173-6 (elektronische versie) 

 
 

Omslagontwerp: Marleen Schippers 
Drukwerk: Grafimedia, Groningen 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 
 
 

Geestelijke lenigheid 
 

De relatie tussen literatuur en natuurwetenschap  
in het werk van Frederik van Eeden en Felix Ortt, 

1880-1930 
 

 
 

 

Proefschrift 
 

ter verkrijging van het doctoraat in de  
Letteren 

aan de Rijksuniversiteit Groningen 
op gezag van de 

Rector Magnificus, dr. F. Zwarts, 
in het openbaar te verdedigen op 

donderdag 21 januari 2010 
om 16.15 uur 

 
door 

 
Leonieke Karin Vermeer 

 
geboren op 8 juli 1975 

te Utrecht 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
Promotores:  Prof. dr. M.G. Kemperink 

  Prof. dr. G.J. Dorleijn 
    Prof. dr. R. Grüttemeier 
 
 
Beoordelingscommissie: Prof. dr. K. van Berkel 
    Prof. dr. F. van Lunteren  
    Prof. dr. B. Peperkamp 

 



    

 
 
 
 
 
 

Inhoud 
 
 

 

Inhoud 5 
 

Woord vooraf 8 
 

Hoofdstuk 1. Inleiding 10 

1.1 Van ‘twee culturen’ tot ‘culturele wending’ 13 

1.2 Theorie en methodologie 17 
Discours 19 
Kennis 23 

1.3 De auteurs 29 

1.4 Het corpus 34 

1.5 Probleemstelling en opzet 36 
 

Hoofdstuk 2. ‘Toch wint de zachte liefde veld’ 

De literaire verwerking van de evolutieleer 38 

Darwins evolutietheorie als gedeeld discours 39 
Darwinisme onder vuur 44 

2.1 Van mens tot engel 50 
Stijging 51 
De soort vergeet niets 58 
De wet van de liefde 63 

2.2 ‘De universeele verwantschap’ 70 
Het dierlijke in de mens 70 
Het menselijke in het dier 73 
Elitarisme 76 

2.3 Degeneratie en regeneratie 79 
De drie volksziekten 83 
Diagnose en geneesmiddel 86 

Conclusie 90 
 



 
 

6 
 

 

 

 

 

 

   

 

Hoofdstuk 3. ‘Verteedring in de Wereldziel’ 

De literaire verwerking van de thermodynamica 93 

‘Sagen der Menschheit und Ahnungen dichterischer Phantasie’ 98 

3.1 De natuur is eeuwig en streeft naar evenwicht 102 

3.2 Vernietiging is verzinsel 106 
Het ‘vurig zonlijf’ 111 

3.3 De mens is geen machine 113 
Mechanisme en vitalisme 116 
‘Zonlichtvoeding’ 125 
Een ordenend beginsel 126 

3.4 Wonderen bestaan 131 
Ortts determinisme 133 
Van Eedens indeterminisme 135 

Conclusie 137 
 

Hoofdstuk 4. ‘Het rijk van de zuivere gedachte’ 

De literaire verwerking van de wiskunde 141 

Paradijselijke vrijheid en grondslagenonderzoek 143 

4.1 De wiskunde als het ware, het schone en het goede 147 
De hogere wereld 147 
De zuivere wereld 149 
De betere wereld 153 
Wiskunde en wetenschap als gebouw 158 

4.2 De vierde dimensie 160 
Het ‘eeuwige Nu’ 167 
De superkosmos 175 

4.3 Zelfs wiskunde is niet zeker 179 
Twijfelchaos 180 
Wiskunst 186 

Conclusie 187 
 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Hoofdstuk 5. Geestelijke zwervers in het tijdperk van de specialist 191 

5.1 De opvattingen van Frederik van Eeden en Felix Ortt over literatuur 193 
‘Kunst om de kunst’? 193 
‘Kunst om de kunst’ – en de wetenschap? 197 
Geestelijke zwerverslevens 201 

5.2 Receptie. ‘Schoonheids-emotie’ of ‘als kunst aangeklede wetenschap’? 206 
Felix Ortt, Naar het groote licht en de Felicia-trilogie 207 
Frederik van Eeden, Het lied van schijn en wezen I en II 208 
Frederik van Eeden, Van de koele meren des doods 212 

Conclusie: letterheren of moderne intellectuelen? 217 
 

Hoofdstuk 6. Slotbeschouwing 221 

6.1 Aard en functie: hetzelfde op verschillende manieren zeggen 221 
De ideologische functie: de boodschap van een ‘blijde wereld’ 222 
Tegenstrijdigheden en tegenstellingen 225 
Geestelijke lenigheid en de ‘nomadische’ wetenschap 226 
Binnen en buiten de tekst 228 

6.2 Moderniteit als zoektocht 229 
 

English summary 232 
 

Bibliografie 235 
 

Personenregister 258 



    

 
 
 
 
 
 

Woord vooraf 
 
 
 
Het is december 2009. De hausse die het Darwinjaar veroorzaakte, ligt bijna achter 
ons. Boeken, krantenartikelen, tentoonstellingen, kunstwerken, theaterstukken, 
documentaires, dvd-boxen en wat al niet meer werden aan de beroemde bioloog 
gewijd. Eens te meer bleek dat wetenschappelijke kennis vele gedaantes kan 
aannemen. Wat gebeurt er met deze kennis als ze haar veilige, geordende en 
gereguleerde habitat van vuistdikke monografieën, peer-reviewed vaktijdschriften, 
congressen en laboratoria verlaat en ergens anders opduikt, bijvoorbeeld in een roman? 
En is er ook sprake van een omgekeerde route? Deze vragen liggen ten grondslag aan 
dit boek. Ze houden mij al bezig sinds ik voor mijn doctoraalscriptie onderzoek deed 
naar de relatie tussen wetenschap en occultisme rond 1900. Dat de scheidslijnen tussen 
deze beide gebieden in deze periode nog niet zo strikt lagen, viel onder meer op te 
maken uit personen die zich over de grenzen heen bewogen. Twee van hen zijn de 
hoofdpersonen geworden in het voorliggende boek: Frederik van Eeden en Felix Ortt. 
 Deze twee auteurs zijn mij in de afgelopen jaren zowel vreemd als vertrouwd 
voorgekomen. Het verleden is een ander land, maar er zijn ook tekens van herkenning. 
Het onvermoeibare utopisme van Ortt en Van Eeden heb ik gadegeslagen als een 
verwonderde toerist. Daarentegen was het laveren tussen kunst en wetenschap voor mij 
juist goed invoelbaar. Dat gold ook voor hun voortdurende neiging om disciplines te 
overstijgen, iets dat ook voor dit onderzoek noodzakelijk was. Affiniteit met het 
onderzoeksobject is overigens niet een typisch ‘alfa-verschijnsel’. Wetenschap – alfa, 
bèta of gamma – is mensenwerk. Het boek draagt dan ook mijn stempel. Het is echter 
allerminst een individuele onderneming geweest. Ik wil op deze plek graag een aantal 
mensen in het bijzonder bedanken, mensen zonder wie dit boek er anders had 
uitgezien, of er misschien niet eens was geweest. 
 Ik heb de luxe gehad om door maar liefst drie promotoren begeleid te zijn.  Ieder 
van hen heeft mij iets anders geleerd, maar het werd nooit een kakofonie van elkaar 
tegensprekende stemmen. Mary Kemperink heeft mij laten delen in haar enorme kennis 
van de literatuur en cultuur van het fin de siècle. Ze heeft me bovenal geleerd dat liefde 
voor kunst en literatuur kan samengaan met het blootleggen van de mechanismen 
ervan. Ook heb ik genoten van onze talloze ‘veldstudies’, met name Wenen, Bologna, 
Terschelling en Amsterdam zullen mij om verschillende redenen bijblijven. Ook aan de 
kennis en kunde van Gillis Dorleijn heb ik heel veel gehad. Daarnaast delen we onze 
passie voor muziek, vooral voor jazz. Ik hoop dat we ook in de toekomst af en toe 
samen zullen ‘jammen’ of in elkaars cd-collectie neuzen. Bij Ralf Grüttemeier denk ik 
aan de aangename bezoekjes aan Oldenburg met ‘Kaffe und Kuchen’. Hij leerde mij, 
uitgerekend als ‘niet-native speaker’, de noodzaak om me preciezer en genuanceerder 
uit te drukken. Ook de contacten met de ‘extramurale Neerlandistiek’, in het bijzonder 
via de DoHa (Doktoranden und Habilitanden)-colloquia, hebben veel aan de 
ontwikkeling van mijn ideeën bijgedragen. 
 Voor het vergaren van bepaalde onderzoeksgegevens ben ik dank verschuldigd aan 
Diddy Mahler (algemeen directeur van het Vegetarisch Centrum / Vegetarisch 
Verzorgingstehuis Felixoord), Jan-Arend Niermans (kleinzoon van Felix Ortt), Felicia 
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Otter (peetdochter van Ortt) en haar zuster Agaath Bouter-Otter, Johan Eland 
(Antiquariaat Lilith, ’s-Hertogenbosch, Klaas van der Hoek (conservator 
Handschriften, Universiteitsbibliotheek UVA), en Barbara Allart (database populair-
wetenschappelijke artikelen in publiekstijdschriften rond 1900). 
 Gelukkig zijn er veel mensen die (delen van) dit boek gelezen hebben en mij 
voorzien hebben van waardevol commentaar: de leescommissie bestaande uit Frans 
van Lunteren, Ben Peperkamp en Klaas van Berkel, daarnaast in een eerder stadium  
Bert Theunissen, Teun Koetsier, David Baneke, Bram van der Veen, Ron van 
Zonneveld, Sanne Parlevliet, Rutger-Jan Vermeer, Marijke de Bruijn, John Maas, 
Willemijn Vermeer en Teun Meurs. In het bijzonder wil ik nog het contact met Daan 
Wegener noemen dat een sprekend voorbeeld is van datgene waar we allebei over 
schrijven: de dynamische uitwisseling van kennis. Voor het nakijken van de Engelse 
samenvatting ben ik Elka Agoston zeer erkentelijk. Marleen Schippers wil ik bedanken 
voor het omtoveren van mijn enigszins vage ideeën in een prachtige omslag. 
 Promoveren mag soms een eenzame arbeid lijken, maar in de praktijk blijken er 
talloze mogelijkheden te zijn om met andere mensen over je onderzoek te praten – of 
het eens over hele andere zaken te hebben. De Onderzoekschool 
Geesteswetenschappen Groningen (OGWG) maakte beide mogelijk. Juist door de grote 
diversiteit aan onderwerpen – van Italiaanse dichtkunst tot Russische maffia – waren 
de OGWG-seminars altijd interessant. Met een aantal promovendi heb ik meer gedeeld 
dan alleen onderzoekservaringen (Sanne Parlevliet, Christiane Heiser en Rolien 
Scheffer). Buiten Groningen is het contact met een aantal wetenschapshistorische 
promovendi bijzonder stimulerend geweest. Naast Daan Wegener waren dat David 
Baneke, Marijn Hollestelle, Janneke van der Heide en Ab Flipse. Met hen heb ik, onder 
de paraplu van het Huizinga-instituut, met veel plezier een atelier over ‘Wetenschap en 
cultuur rond 1900’ georganiseerd. De eerder genoemde DoHa-colloquia en enkele 
Olith-bijeenkomsten waren waardevolle letterkundige klankborden. 
 Ten slotte het thuisfront. Mijn ouders dank ik voor het feit dat ze me op alle wegen 
die ik insla steunen en met grote interesse volgen. Ook wil ik mijn ouders, hun 
partners, en mijn schoonouders heel hartelijk bedanken voor de keren dat ze het reilen 
en zeilen op de Tuinbouwstraat voor hun rekening namen. Jan, jij zorgde altijd weer 
voor de broodnodige relativering en rust. Ik kan je nu antwoorden: ‘Ja, het is af!’ en 
‘Nee, ik weet nog altijd niet waar de bus staat.’ Mijn kinderen Ronja en Hugo zagen 
tegelijk met de wording van dit boek het levenslicht. Het resultaat is er niet ondanks, 
maar dankzij hen. 
 
 

Leonieke Vermeer 
December 2009 

 
 

 



    

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 1 

Inleiding 
 
 

In 1959 gaf de romancier en fysicus Charles Percy Snow een lezing die beroemd en 
berucht zou worden. Sir, enige jaren later Lord, Snow uitte zijn afkeer over de kloof 
die hij had zien ontstaan tussen literaire intellectuelen en natuurwetenschappers: ‘a gulf 
of mutual incomprehension […], hostility and dislike, but most of all lack of 
understanding.’1 De kloof was zo diep en breed dat hij sprak van de ‘twee culturen’ die 
geen flauw idee van elkaars bezigheden hadden. De lezing maakte vele reacties los en 
vormt een belangrijk referentiepunt in de manier waarop er tegen de relatie tussen 
literatuur en wetenschap werd en wordt aangekeken. In 2008 werd Snows lezing door 
The times literary supplement geschaard onder de honderd meest invloedrijke boeken 
sinds de Tweede Wereldoorlog.2 Een vrij recente Nederlandse bundel waarin 
vertegenwoordigers van beide ‘culturen’ hun licht laten schijnen op de ‘kloof’ en de 
eventuele overbrugging ervan getuigt van deze invloed.3 In de inleiding onderschrijft  
wiskundige en schrijver Gerrit Krol de dichotomie door alfa en bèta te beschouwen als 
‘twee grote bastions, onafhankelijk en op een zekere afstand van elkaar’. Deze afstand 
zal volgens hem alleen maar groter worden, omdat ‘culturen’ zich per definitie niet 
aanpassen aan hun omgeving, maar zich ervan willen onderscheiden. Iedere ‘cultuur’ 
concentreert zich op haar eigen vorm van kennis; bèta’s streven objectiviteit na, alfa’s 
juist subjectiviteit.4  

Snows geest waart dus nog altijd rond.5 Maar hoewel Snow grote invloed heeft 
gehad op de vorming van het vakgebied ‘Literature and Science Studies’, wordt zijn 
opvatting over een gapende kloof tussen de alfa- en bètacultuur niet meer breed 
gedeeld. Zoals ik nog uitvoeriger zal toelichten, is de nadruk in dit vakgebied komen te 
liggen op de wisselwerking die literatuur en wetenschap met elkaar en de omringende 
cultuur onderhouden. Deze redelijke mate van consensus maskeert echter dat er 
vooralsnog weinig methodologische reflectie is over de vraag hoe deze wisselwerking 
op een vruchtbare manier onderzocht kan worden. Het voorliggende boek wil een 
bijdrage leveren aan het onderzoek naar de relatie tussen literatuur en wetenschap door 
methodologische inzichten te verbinden met twee concrete historische casussen. De 
focus ligt hierbij op de literaire verwerking van natuurwetenschappelijke denkbeelden 
in het werk van Frederik Willem van Eeden (1860-1932) en Felix Louis Ortt (1866-
1959).  
 De levens van Ortt en Van Eeden markeren een belangrijke fase in de ontwikkeling 
van literatuur en wetenschap en hun onderlinge verhouding. In het midden van de 
negentiende eeuw kon wetenschap zich nog als literatuur presenteren – met Darwins 
                                                        
1 Snow, The two cultures. And a second look (1965) [eerste druk 1959, The two cultures and the 
scientific revolution] 4. 
2 Horspool, ‘The hundred most influential books since the war’, 30 december 2008. 
3 Krol et al. ed., De trots van alfa en bèta (1997). 
4 Krol, ‘De trots van alfa en bèta. Een inleiding’ (1997) 25-26, 34. 
5 Vgl. Wesseling, ‘Nosferatu. Over literatuur, wetenschap en historische traditie’ (1996) 251. 
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Origin of species (1859) als beroemd voorbeeld – en literatuur zich nog als wetenschap 
voordoen – zoals blijkt uit het dichtwerk De Schepping (1866) van de dominee-dichter 
J.J.L. ten Kate, waarin naast een theologische ook een natuurwetenschappelijke visie 
op het ontstaan van de aarde werd gegeven.6 In de tijd waarin Van Eeden en Ortt 
leefden kwamen dergelijke grensoverschrijdingen in een ander licht te staan. Eind 
negentiende eeuw ontwikkelden literatuur en wetenschap zich in de richting van 
overwegend onafhankelijke en zelfregulerende domeinen met eigen gedragscodes. 
Deze verzelfstandiging liet zich zowel op retorisch als institutioneel niveau gelden. Het 
literaire en het wetenschappelijke domein propageerden met vergelijkbare termen de 
eigen ‘zuiverheid’ en ‘onafhankelijkheid’: ‘l’art pour l’art’ en ‘la science pour la 
science’. Deze retoriek werd geschraagd door het ontstaan van eigen instituties, waarin 
de processen van differentiatie, specialisatie en professionalisering plaatsvonden.7 De 
universiteiten ‘nieuwe stijl’, waarin onderwijs en onderzoek hand in hand gingen, 
vormden het bolwerk van de zelfstandige wetenschapbeoefening.8 Voor de 
autonomisering van het literaire domein waren de opkomst van professionele 
uitgeverijen, literaire tijdschriften, een nieuw kritisch circuit en beroepsverenigingen 
voor schrijvers van groot belang.9  
 In het licht van het hier in grove lijnen geschetste autonomiseringsproces is de 
kloofmetaforiek van Snow cum suis begrijpelijk. Maar zij voldoet niet. De autonomie 
van het literaire en het wetenschappelijke domein was namelijk altijd relatief. Beide 
domeinen bleven verbonden met andere maatschappelijke terreinen én met elkaar.10 
Literatuur en wetenschap waren ‘open velden’ die weliswaar autonomer werden, maar  
op het gebied van kennisproductie en -circulatie relaties bleven onderhouden.11 De 
focus in dit onderzoek ligt op de vraag hoe de kennisuitwisseling tussen literatuur en 
wetenschap gestalte kreeg in een periode waarin deze beide domeinen institutioneel 
gezien op een afstand van elkaar kwamen te staan. Zowel de kennisuitwisseling als de 
eventuele spanningen die deze meebracht in de context van het autonomiseringsproces 
zullen bij uitstek zichtbaar zijn bij personen die zich in beide domeinen bewogen. Dat 
is een van de belangrijkste redenen waarom is gekozen voor Van Eeden en Ortt, die 
beiden zowel op literair als op wetenschappelijk gebied actief waren. Ze illustreren in 
levenden lijve de zich institutioneel verwijderende domeinen en hun 
grensoverschrijdingen.  
 Ortt en Van Eeden leefden in een periode waarvan de duiding door historici druk is 
bediscussieerd. Was de tijd rond 1900 een eindtijd of een nieuw begin, fin de siècle of 
belle époque, een ‘omslagtijd’ of juist een ‘hoogtij’? Waar in het verleden de nadruk 
meer op crisis, onzekerheid en decadentie werd gelegd, staat de laatste jaren, zeker in 
de Nederlandse geschiedschrijving een optimistische zoektocht naar ‘nieuwe vormen’ 

                                                        
6 Beer, Darwin’s plots (1983); Peperkamp, ‘“De schepping” (1866) van J.J.L. ten Kate’ (1997). 
7 Bourdieu, De regels van de kunst (1994); Dorleijn, Grüttemeier en Korthals Altes, The autonomy of 
literature (2007); Marx, Het afscheid van de literatuur (2008); Maas, ‘Tachtigers in de wetenschap’ 
(2001). 
8 Van Berkel, In het voetspoor van Stevin (1985) 132-138. 
9 Dorleijn en Van den Akker, ‘Literatuuropvattingen als denkstijl’ (2006) 98-99. 
10 Ibidem, 99. 
11 Beer, Open fields (1996) 8. 
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en ‘synthese’ centraal.12 Het werk van beide schrijvers vormt ook in dit opzicht een 
mer a boire. Bij hen kunnen we ‘het beeld vinden van al het woelen en zoeken dat dien 
tijd gekenmerkt heeft.’13 Hoewel deze zoektocht vaak gepaard ging met optimisme, bij 
Van Eeden en Ortt ook met utopisme, was zij niet gespeend van ambivalenties. In dit 
opzicht sluiten de resultaten van dit onderzoek goed aan bij recente publicaties over 
moderniteit en haar problematische kanten.14 Moderniteit, of modernisering, staat voor 
een reeks ontwikkelingen die de westerse samenleving fundamenteel heeft veranderd. 
Belangrijke processen in dit verband zijn bijvoorbeeld industrialisering, secularisering, 
rationalisering, schaalvergroting, en specialisatie. De ‘onttovering van de wereld’ – 
Max Webers bondige en beroemde karakterisering van de moderne conditie15 – riep 
van meet af aan verzet op. Moderniteit en moderniteitskritiek zijn met elkaar 
verweven. Zo volgde op industrialisering een verlangen naar het platteland, ging 
secularisering gepaard met een grotere macht van kerkorganisaties en de opkomst van 
de ‘kleine geloven’, en kan specialisatie niet los worden gezien van de roep om 
synthese. 
 De periode die in dit onderzoek centraal staat is die van de jaren 1880-1930. Het 
beginpunt markeert het decennium waarin Van Eeden en de Tachtigers hun eerste 
werken publiceerden. Ortt werd een decennium later literair actief. De periode rond 
1900 vormt het brandpunt van dit onderzoek. De thema’s die in deze tijd speelden 
bleven nog tot ver in het interbellum van belang. De Eerste Wereldoorlog vormde in 
het Nederlandse intellectuele leven als geheel en ook in het denken van Ortt en Van 
Eeden geen scherpe cesuur.16 Het eindpunt van de gekozen periode valt samen met de 
laatste levensfase van beide schrijvers. Van Eeden overleed in 1932. Ortt heeft 
weliswaar tot 1959 geleefd en hij bleef ook tot die tijd schrijven en de wetenschap op 
de voet volgen, maar zijn ideeën veranderden de laatste decennia van zijn leven niet 
meer fundamenteel. Een enkele keer zal, indien relevant, zijn latere werk wel genoemd 
worden. 
 De probleemstelling van mijn onderzoek, die ik aan het eind van dit hoofdstuk zal 
toespitsen (§ 1.5), concentreert zich allereerst op de tekstanalyse van de literaire  
verwerking van natuurwetenschappelijk gedachtegoed in het werk van Van Eeden en 
Ortt. Vervolgens is de vraag op welke manier deze tekstanalytische 

                                                        
12 Jan Romein zag de periode rond 1900 als een omslag, waarin de eerste tekenen zichtbaar werden 
van een onzekere, in crisis verkerende burgerij. Romein en Romein-Verschoor, Breukvlak II (1967). 
Zie voor het bijgestelde beeld onder andere: Bijdragen en mededelingen tot de geschiedenis der 
Nederlanden 106 (1991); Aerts, ‘Op zoek naar een Nederlands fin de siècle’ (1993); Huisman en 
Velde, ‘Op zoek naar nieuwe vormen in wetenschap en politiek’ (2001); Bijdragen en mededelingen 
tot de geschiedenis der Nederlanden 117 (2002). 
13 Bremmer, ‘[geen titel]’ (1930) (Bijdrage aan het Liber Amicorum voor Frederik van Eeden) 24. 
Vgl. Fontijn, Tweespalt (1990) 458; Kluveld, ‘Felix Ortt. De kleine geloven’ (2001) 137-138. 
14 Zie bijvoorbeeld: Rabinbach, The human motor (1992); Ruiter en Smulders, Literatuur en 
moderniteit in Nederland (1997); Dassen, De onttovering van de wereld (1999); Braeckman, Bauer en 
De Visscher ed., Onbehagen met de moderniteit (2001); Baneke, Synthetisch denken (2008). 
15 Max Weber, ‘Wissenschaft als Beruf’ (1917) zoals geciteerd door: Dassen, De onttovering van de 
wereld (1999) 192. 
16 Van den Berg en Dorleijn, ‘Avantgarde! Voorhoede?’ (2002) 14-15; Baneke, Synthetisch denken 
(2008) 38-45. 
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onderzoeksresultaten in verband gebracht kunnen worden met het institutionele 
autonomiseringsproces van het literaire en wetenschappelijke domein. De 
methodologische keuzes die zijn gemaakt om deze probleemstelling te kunnen 
onderzoeken,  zullen in § 1.2 worden toegelicht. In § 1.3 zal ik een beknopte 
levensbeschrijving geven van Van Eeden en Ortt. De selectie van het corpus wordt in § 
1.4 verantwoord. 

Snow was niet de eerste en ook niet de laatste die literatuur en wetenschap 
diametraal tegenover elkaar plaatste. Het is een opvatting die een tot op de oudheid 
teruggaande voorgeschiedenis kent en die grote invloed heeft gehad op de 
institutionalisering en ontwikkeling van het vakgebied dat de relatie tussen literatuur en 
wetenschap onderzoekt. Voor een goed inzicht in de voetangels en klemmen die het 
onderzoek naar deze relatie met zich meebrengt, volgt nu eerst een overzicht van het 
historisch gegroeide en ideologisch beladen kader waaruit dit vakgebied is 
voortgekomen. 

 

1.1 Van ‘twee culturen’ tot ‘culturele wending’ 

De tegenstelling tussen dichters en denkers vinden we al terug bij Plato. Na hem bogen 
onder andere Aristoteles, Philip Sidney en Percy Bysshe Shelley zich over deze 
thematiek.17 Ook met de karakterisering van deze tegenstelling als ‘kloof’ had Snow 
niet de primeur. In Nederland vinden we deze typering al in 1813 toen op de Algemene 
Vergadering van het Hollandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone 
Kunsten gesproken werd over het dempen van de kloof ‘tusschen de fraaije letteren en 
wiskundige wetenschappen’.18 In 1953 hekelde de Nederlandse wetenschapshistoricus 
E.J. Dijksterhuis ‘de rampzalige klove tusschen de faculteiten’ en stelde de 
geschiedenis van de natuurwetenschap als overbrugging voor.19  
 De ideeënvorming over de relatie tussen literatuur en wetenschap heeft in de loop 
van de tijd een aantal constanten laten zien. De voornaamste hiervan is het aanzetten 
van de verschillen tussen beide activiteiten en de daaruit voortvloeiende nadruk op het 
belang van één van beide voor het onderwijs en daarmee voor de cultuur als geheel. 
Deze thema’s werden in de jaren 1880 voor het eerst duidelijk zichtbaar in de polemiek 
tussen de schrijver Matthew Arnold en de bioloog Thomas Henry Huxley. Moest in het 
onderwijs de nadruk liggen op natuurwetenschappelijke of humanistisch-literaire 
vorming? Welk type onderwijs zou het best de maatschappij dienen? Terwijl Huxley 
wetenschappelijke kennis als ‘the supreme arbiter of conduct’ zag, beschouwde Arnold 

                                                        
17 Plato, Ion (1937); Plato, De staat (1948) X; Aristoteles, Poëtica (1988); Philip Sidney, An apology 
for poetry (1581) en Percy Bysshe Shelley, A defence of poetry (1820), beide gebundeld en vertaald 
door Albert Verwey in: Shelley en Sidney, Dichters verdediging (1891). Zie ook: Murray ed., Plato 
on poetry (1998). 
18 Proces verbaal van de zesde Algemeene Vergadering van het Hollandsch Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten [1813]. Van Berkel, De stem van de wetenschap I 
(2008) 149. 
19 E.J. Dijksterhuis, Doel en methode van de geschiedenis der exacte wetenschappen (Amsterdam 
1953) zoals geciteerd door: Van Berkel, ‘Wetenschapsgeschiedenis als brug tussen twee culturen’ 
(1988) 136. Vgl. Cohen, ‘Van haarscheur tot kloof’ (1997) 67-69. 
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deze kennis wel als waardevol maar zag hij in literatuur het bindmiddel dat nodig was 
om hier betekenis aan te geven.20  

Snows rede van 1959 moet geplaatst worden binnen de Engelse politiek-culturele 
context van zijn tijd.21 Maar ondanks de specifieke ideologische preoccupaties van 
Snow, was de thematiek dus al veel langer bekend. Wel kreeg het debat meer urgentie 
en veranderde de toon navenant. Terwijl Huxley en Arnold een amicale en beleefde 
polemiek voerden, verwerd het conflict tussen Snow en zijn voornaamste tegenstander, 
de literatuurcriticus F.R. Leavis, tot een agressief duel, waarin aanvallen ad hominem 
door laatstgenoemde niet werden geschuwd.22 Ondanks, of wellicht eerder dankzij, de 
storm van kritiek die Snows visie te verduren kreeg, zou zijn motto van de ‘two 
cultures’ het debat over de relatie tussen literatuur en wetenschap tot op de dag van 
vandaag bepalen. Dit blijkt alleen al uit de alternatieven die voor het ‘twee culturen’-
model werden voorgesteld, of dit nu één cultuur, drie, vier, of zelfs ‘n’ culturen 
behelsde.23  

Het denken over de relatie tussen literatuur en wetenschap van Plato tot en met 
Snow heeft zowel inhoudelijke als institutionele consequenties gehad voor het 
onderzoek naar deze relatie. Vanaf 1939, dus twee decennia vóór Snows rede, kreeg in 
Amerika de institutionalisering van het vakgebied ‘Literature and Science Studies’, of 
het welhaast synonieme ‘Science and Literature Studies’, haar beslag. Het 
onderzoeksterrein ontwikkelde zich door middel van conferenties, een eigen 
vereniging, gespecialiseerde tijdschriften, en monografieën.24 Snows rede vormde 
zowel een zegen als een vloek.25 Het was de intensieve receptie van de Snow-Leavis-
controverse die het onderzoek echt op de kaart zette. Maar Snows dichotome motto, dat 
kon bogen op een eeuwenlange voorgeschiedenis, bracht ook een beladen erfenis met 
zich mee. Deze kwam neer op het diametraal tegenover elkaar plaatsen van literatuur 
en wetenschap met behulp van essentialistische eigenschappen. Voorbeelden van 
eigenschappen die als typerend werden gezien voor respectievelijk wetenschap en 
literatuur waren: objectiviteit versus subjectiviteit, logica versus inspiratie, 
tijdgebondenheid versus tijdloosheid, materiële vooruitgang versus spirituele 

                                                        
20 Arnold, ‘Literature and science’ (1882); Roos, ‘Matthew Arnold and Thomas Henry Huxley’ 
(1977) 318. 
21 Zo is zijn lezing geïnterpreteerd als een retorisch, ‘anti-historisch’ pleidooi voor de technocratische 
beweging in Engeland. Edgerton, ‘C. P. Snow as anti-historian of British science’ (2005). 
22 Snow, The two cultures and the scientific revolution (1959); Leavis, Two cultures? The significance 
of C. P. Snow (1962); Snow, The two cultures. And a second look (1965). 
23 Pethes, ‘Literatur- und Wissenschaftsgeschichte’ (2003) 193-199; De Bont en Wils, ‘Kennis in 
meervoud’ (2008) 3-4. Het aantal van ‘n’ culturen is een voorstel van de Amerikaanse statisticus 
William Kruskal die in de wetenschapswereld vele culturen aantrof, zo’n vijftien tot vijftig. Het 
symbool ‘n’ komt uit de statistiek en staat voor de steekproefomvang.  
24 Vanaf 1939 werden onder de paraplu van de Moderne Language Association (MLA) ‘Literature 
and Science’ conferenties gehouden. In 1985 werd in Berkeley de Society for Literature and Science 
opgericht die sinds 1993 het tijdschrift Configurations uitgeeft. Andere belangrijke tijdschriften zijn  
Literature and medicine (sinds 1982) en het Duitstalige Scientia poetica (sinds 1997). 
25 Wesseling, ‘Van “invloed” tot “interactie”’ (2006). 
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ontwikkeling, enzovoort.26 Het is de ironie van de geschiedenis dat het vakgebied, 
waarin de relatie tussen literatuur en wetenschap centraal staat, vanaf het begin met een 
erfenis zat opgescheept die er op neerkwam dat deze gebieden essentieel van elkaar 
verschilden en onverenigbaar met elkaar waren. Zowel de pleitbezorgers van het ‘twee 
culturen’-model als degenen die zochten naar alternatieven bewogen zich in een 
ideologisch geladen discussie. 

De erfenis van het ‘twee culturen’-model wordt direct duidelijk als we naar het 
institutionele kader kijken: het vakgebied is doorgaans bij één van beide domeinen 
ondergebracht, namelijk de letterenfaculteit.27 De liefde kwam dan ook lange tijd van 
één kant: van de literatuur. Dit blijkt eveneens uit een inhoudelijke blik op het 
onderzoek. Tot in de jaren 1970 werd vooral invloedonderzoek gedaan, de invloed van 
wetenschap op literatuur wel te verstaan. Marjorie Hope Nicolson, een leerling van de 
beroemde ideeënhistoricus Arthur O. Lovejoy, schreef op dit gebied talloze bijdragen, 
waarvan Newton demands the muse. Newton’s opticks and the eighteenth century poets 
(1946) het bekendst is.28 In het invloedonderzoek werd uitgegaan van een eenzijdige 
invloed van wetenschap op literatuur. In deze benadering was wetenschap het 
cultuurbepalende fenomeen en literatuur fungeerde als ontvanger. Dat de zaken ook 
omgekeerd kunnen liggen, kwam in dergelijk onderzoek niet aan de orde. 

Voor een doorbreking van de dichotomie tussen de ‘twee culturen’ moest er een 
‘derde cultuur’ aan te pas komen: de sociologie.29 Deze wetenschap ontstond eind 
negentiende eeuw – juist in de tijd dat literatuur en wetenschap zich institutioneel van 
elkaar verwijderden.30 In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw gingen zowel 
literatuurwetenschappers als wetenschapshistorici sociologische inzichten gebruiken. 
De toepassing van de sociologie op de wetenschapsgeschiedenis was al in de jaren 
1930 begonnen met het pionierswerk van de socioloog Robert Merton en de arts en 
wetenschapsfilosoof Ludwik Fleck.31 In 1935 schreef Fleck dat kennis een sociale 
activiteit is. Kennis ontstaat niet individueel, maar komt voort uit een gemeenschap van 
mensen die met elkaar gedachten uitwisselen (‘Denkkollektiv’) en die samen een 
bepaalde manier van denken hebben (‘Denkstil’).32 Flecks werk werd herontdekt nadat 
The structure of scientific revolutions (1962) van Thomas Kuhn opgang maakte. Dit 
boek over paradigma’s en hun wisselingen zorgde zelf voor een omslag, de 
zogenaamde ‘culturele wending’. In plaats van een internalistische  

                                                        
26 Zie voor een compleet overzicht van dit ‘two cultures model’ en de eigenschappen die daarin aan 
literatuur en wetenschap werden, en vaak nog worden toegeschreven: Cordle, Postmodern postures 
(1999) 21. 
27 Zie hierover: Pethes, ‘Literatur- und Wissenschaftsgeschichte’ (2003) 191; Ruiter en Wesseling, 
‘De strijd der faculteiten’ (1997). 
28 Zie voor een overzicht van dit vroege onderzoek: Rousseau, ‘Literature and science’ (1978) 584-
588; Pethes, ‘Literatur- und Wissenschaftsgeschichte’ (2003) 191-192. 
29 Snow had zelf in zijn Second look (1964) geopperd dat de maatschappijwetenschappen een 
mogelijke kandidaat waren voor een ‘third culture’. Na hem is deze optie uitgewerkt door Talcott 
Parsons en Wolf Lepenies. Pethes, ‘Literatur- und Wissenschaftsgeschichte’ (2003) 196. 
30 Volgens Wolf Lepenies is hier ook sprake van een causaal verband. Lepenies, Die drei Kulturen 
(1985); Pethes, ‘Literatur- und Wissenschaftsgeschichte’ (2003) 196-197. 
31 Golinski, Making natural knowledge (2005) 32-37. 
32 Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache (1980) [1935] 54-55. 
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wetenschapsgeschiedenis, waarin wetenschap als autonoom, universeel, cumulatief en 
progressief werd gezien, kwam een externalistische benadering waarin sociaal-
psychologische, economische en culturele factoren een rol speelden.33 Eén van deze 
culturele factoren was de literatuur. Deze inzichten werden verdisconteerd in een 
onderzoekslijn die de literaire, retorische en discursieve aspecten van 
wetenschappelijke teksten bestudeert.34 

Binnen de literatuurwetenschap vond ondertussen eveneens – net als in vele andere 
disciplines – een ‘culturele wending’ plaats. De belangrijkste exponenten hiervan 
waren het poststructuralisme en het New Historicism. Literatuur werd een vertoog 
naast andere vertogen, literatuurgeschiedenis een deel van cultuurgeschiedenis.35 En 
net als de wetenschapsgeschiedenis ging ook de literatuurgeschiedenis zich 
bezighouden met sociologie, waarbij het werk van Pierre Bourdieu een belangrijke rol 
speelde. De slotsom was dat literatuur en wetenschap via de gemeenschappelijke 
noemer ‘cultuur’ nader tot elkaar kwamen. Op het vakgebied ‘Literature and Science 
Studies’ wierp deze toenadering haar vruchten af. In plaats van het eenzijdige 
invloedsonderzoek, kwam meer aandacht voor dynamiek en interactie. Belangrijke 
representanten hiervan zijn Michel Serres, Gillian Beer, en N. Katherine Hayles.36 Niet 
alleen ‘cultuur’, maar ook ‘kennis’ ging fungeren als verbindend element tussen 
literatuur en wetenschap. In het Duitse onderzoek kwam dit tot uitdrukking in de 
zogenaamde ‘Wissenspoetik’.37  

De toenadering verliep niet zonder slag of stoot. Sommige natuurwetenschappers 
verzetten zich tegen de relativering van kennisclaims die de culturele (en 
sociologische) wending met zich meebracht. Het verzet culmineerde in de jaren 1990 
in het derde grote conflict tussen literatuur en wetenschap, de ‘Science Wars’, waarin 
de altijd al aanwezige strijdmetaforiek tot een voorlopig hoogtepunt kwam: het was 
oorlog, inclusief een vredesconferentie na afloop.38 Wederom betekende het 
wapengekletter allerminst het einde van het interdisciplinaire onderzoek.  

Ook in Nederland en Vlaanderen is het onderzoek naar de relatie tussen literatuur 
en wetenschap het afgelopen decennium van de grond gekomen. Hierbij heerst het 
besef dat dergelijk onderzoek een meerwaarde heeft op drie terreinen. In een 
cultuurhistorisch benaderde literatuurgeschiedenis is het een onontbeerlijk perspectief, 
omdat wetenschap een belangrijk onderdeel vormt van de cultuur en er zelf ook vorm 
aan geeft.39 Voor de wetenschapsgeschiedenis, waarin de culturele inbedding ook niet 

                                                        
33 Zie voor een overzicht: Golinski, Making natural knowledge (2005) met name hfst. 1. 
34 Zie voor een overzicht van angelsaksische publicaties: Cordle, Postmodern postures (1999) 63-68. 
Op Nederlandse wetenschapshistorische publicaties waaruit de ‘culturele wending’ valt af te lezen, 
zal ik nog ingaan. 
35 Een volledig overzicht van deze ‘culturele wending’ zou hier te ver voeren. Zie voor een indicatie 
van deze wending: Ruiter en Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland (1997). 
36 Serres, Feux et signaux de brume (1975); Serres, Hermes (1983); Beer, Darwin’s plots (1983); 
Beer, Open fields (1996); Hayles, Chaos and order (1991). 
37 Zie voor een overzicht: Pethes, ‘Literatur- und Wissenschaftsgeschichte’ (2003) 184, noot 7 en 8. 
38 Zie voor een overzicht: Gossin, ‘Literature and the modern physical sciences’ (2003) 94-95. 
39 Ik noem in dit verband met name Mary Kemperink, Ben Peperkamp en Lies Wesseling, van wie 
bijdragen elders in dit hoofdstuk ter sprake komen. Zie ook de volgende themanummers die zijn 
gewijd aan de relatie tussen literatuur en wetenschap: Tijdschrift voor literatuurwetenschap 2 (1997); 
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meer weg te denken valt, geeft dergelijk onderzoek inzicht in de circulatie en vertaling 
van wetenschappelijke kennis.40 En ten slotte is het voor de cultuurgeschiedenis, die als 
raison d’être het leggen van verbanden heeft, van belang begrip te hebben van de 
manier waarop verschillende domeinen aan elkaar gerelateerd zijn en wat er gebeurt 
met ideeën die van het ene naar het andere domein worden overgeheveld.41 In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, Engeland en Frankrijk is er in Nederland 
echter nog weinig methodologische reflectie op dit onderzoeksterrein. Dit is jammer, 
juist omdat het voor onderzoekers uit een land dat als een betrekkelijke laatkomer op 
dit onderzoeksgebied geldt wellicht gemakkelijker is om de verschillende 
onderzoekstradities en het onderliggende ideologische mijnenveld met een open blik 
tegemoet te treden. Dit boek is een van de plekken die zouden kunnen uitwijzen of 
deze gedachte gerechtvaardigd is. 

 

1.2 Theorie en methodologie 

In zijn oratie van 1908 opende de natuurkundige Philip Kohnstamm met een citaat van 
Frederik van Eeden over ‘het beloofde land’. Deze ironisch bedoelde typering had Van 
Eeden een decennium eerder gebruikt in zijn artikel ‘Het hypnotisme en de wonderen’ 
voor het zijns inziens zeer onherbergzame oord waar wetenschappers met behulp van 
‘stof, kracht, mathesis en het Darwinisme’ al het bestaande voor eeuwig dachten te 
doorgronden. Op zijn beurt verwerkte Van Eeden zowel in zijn creatieve als 
beschouwende werk Kohnstamms natuurkundige verdediging van het bestaan van 
‘wonderen’ die goed aansloot bij zijn eigen ideeën over de vrije wil. De discussies rond 
1900 over determinisme en indeterminisme vormen voor de duiding van zowel Van 
Eedens als Kohnstamms ideeën een belangrijke gemeenschappelijke culturele context. 
Deze beknopte weergave van een casus, waarop ik in § 3.4 nader zal ingaan, toont de 
uitwisseling van ideeën tussen literatuur, wetenschap en cultuur. Het bestuderen van de 
relatie tussen literatuur en wetenschap als een eenzijdig invloed-ontvanger-patroon zou 
deze uitwisseling niet aan het licht hebben gebracht. Het valt dan ook toe te juichen dat 
er in de afgelopen decennia in het ‘Literature and Science’-onderzoek, met het 
baanbrekende werk van Gillian Beer voorop, oog is gekomen voor de dynamische en 
complexe wisselwerking tussen literatuur en wetenschap.42 Complex, aangezien zowel 
literatuur als wetenschap deel uitmaakt van de cultuur als geheel; beide domeinen 

                                                                                                                                             
Spiegel der letteren 42 (2000); Armada 8/9 (2003); Nederlandse letterkunde 9 (2004); De gids 168 
(2005); Gewina 29 (2006). Op het tweede congres Nederlandse Literatuur ‘Cross Over. De plaats van 
de tekst’ dat op 16 januari 2009 op de Katholieke Universiteit Leuven plaatsvond, werd in de sessie 
‘Literatuur en wetenschap’ nieuw onderzoek op dit gebied gepresenteerd van Lise Gosseye, 
Willemijn van der Linden, Elke van Nieuwehuyze, en mijzelf.  
40 Zie bijvoorbeeld: De Jong en Van Lunteren, ‘“Fokkers greep in de verte”’ (2003); Gewina 29 
(2006); Wils, De omweg van de wetenschap (2005); Theunissen, De januskop van de 
wetenschapsgeschiedenis (2006); Allart, ‘De wetenschap heeft ‘t uitgemaakt’ (2003); Baneke, 
Synthetisch denken (2008); De Bont en Wils, ‘Kennis in meervoud’ (2008); Wegener, A true Proteus 
(2009). 
41 Zie bijvoorbeeld: Labrie, Zuiverheid en decadentie (2001); Nys ed., De zieke natie (2002). 
42 Beer, Darwin’s plots (1983); Beer, Open fields (1996). 
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worden door deze cultuur gevormd, maar beide geven er tegelijkertijd ook vorm aan. 
Dynamisch, omdat al deze drie constituenten zich voortdurend ontwikkelen.  
 Deze vaststellingen vormen echter niet het eindpunt, maar pas het begin. Want hoe 
breng je deze dynamische, complexe wisselwerking in kaart? Een antwoord hierop 
moet ook in gevallen waarin deze wisselwerking niet zo duidelijk en expliciet is als in 
het genoemde voorbeeld – dat in dat opzicht eerder uitzonderlijk dan representatief is – 
uitkomst kunnen bieden. Uit mijn weergave van de ‘dialoog’ tussen Van Eeden en 
Kohnstamm blijkt dat er sprake is van wisselwerking, maar dat deze geanalyseerd en 
beschreven wordt vanuit het perspectief van óf de literatuur óf de wetenschap. Het 
onderscheiden van deze perspectieven is mijns inziens dan ook onvermijdelijk. Het 
wegdenken van alle verschillen tussen literatuur en wetenschap levert onoverkomelijke 
analytische moeilijkheden op en doet verdacht veel denken aan het in de 
cultuurgeschiedenis inmiddels lang achterhaalde idee van een Zeitgeist.43 Bovendien 
kan ik mij niet vinden in de ideologische motivering van het ‘één cultuur’-model. Zo 
vinden John Christie en Sally Shuttleworth dat het bestuderen van de relatie tussen 
literatuur en wetenschap als doel heeft ‘to widen the possibilities of understanding and 
of questioning the primary division of modern western culture, if not to heal it.’44 Naar 
mijn mening is geschiedschrijving niet de geëigende plek voor dergelijke idealistische 
toekomstvisioenen.  

Noch het wegdenken van alle verschillen, noch het aanzetten hiervan vormt een 
vruchtbaar uitgangspunt van het onderzoek naar de relatie tussen literatuur en 
wetenschap. Hayles stelt terecht: ‘One of the challenges in literature and science is to 
develop methodologies that can illuminate convergences between disciplines, while 
still acknowledging the very real differences that exist.’45 De uitdaging – en de 
moeilijkheid – ligt er dus in om zowel verschillen als overeenkomsten te onderzoeken 
én te duiden. Het blijven denken in termen van onderscheid kan gezien worden als de 
onontkoombare besmetting met het ‘twee-culturen’-model, maar er is een belangrijk 
verschil. In tegenstelling tot dat model is het zaak het onderscheid tussen literatuur en 
wetenschap niet met behulp van essentialistische, diametraal tegenover elkaar gestelde 
eigenschappen te maken, maar dit onderscheid te historiseren en oog te hebben voor 
overlappingen en interactie. 
 Uit het voorgaande volgt dat dit onderzoek uitgaat van een cultuurhistorische 
benadering, in de zin dat literatuur en wetenschap als veranderlijke fenomenen worden 
beschouwd die tegelijkertijd gevormd worden en vorm geven aan de omringende, 
eveneens veranderlijke cultuur. Zoals ik elders heb betoogd, acht ik de systeemtheorie, 
het poststructuralisme in de trant van Michel Serres en het New Historicism niet 
geschikt om de dynamische en complexe relatie tussen literatuur en wetenschap te 
onderzoeken. Mijn belangrijkste bezwaren hiertegen zijn dat deze benaderingen vaak 
poëticaal gemotiveerd zijn en dat ze de methodologische problemen eerder verergeren 

                                                        
43 Burke, Varieties of cultural history (1997) 186-188. 
44 Christie en Shuttleworth, ‘Introduction: between literature and science’ (1989) 12. Zie ook: Cordle, 
Postmodern postures (1999) 191. 
45 Hayles, Chaos bound (1990) 3. 
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dan oplossen.46 Voor een cultuurhistorische aanpak waarin wél met een historische, in 
plaats van een poëticale blik zowel onderscheid als overlappingen tussen literatuur en 
wetenschap in beeld kunnen worden gebracht, acht ik een tweetal invalshoeken 
bijzonder geschikt, namelijk de discoursanalytische en  cultuursociologische 
benadering van kennis.  
 

Discours 

De discoursanalyse reikt een aantal handvatten aan om zowel verschillen als 
overeenkomsten en relaties tussen communicatieve gebieden in kaart te brengen. Het 
gaat dan met name om de volgende begrippen: discours, interdiscursiviteit, en  
(inter)discursieve elementen zoals metaforen, redeneerwijzen en ideologieën. Het is 
hier nadrukkelijk niet mijn doel om een uitgebreide beschrijving van ‘de’ 
discoursanalyse te geven; ten eerste bestaan daarvan vele verschillende varianten, 
waarvan bovendien beschrijvingen elders voorhanden zijn,47 ten tweede gaat het mij 
om een pragmatische keuze van een aantal concepten met als doel een adequate 
beschrijving van het complexe en dynamische netwerk dat literatuur, wetenschap en 
cultuur met elkaar vormen.   

De term ‘discours’ wordt op zeer veel verschillende manieren gebruikt, maar 
helaas vaak weinig specifiek gedefinieerd. Michel Foucault zelf bleef bewust 
betekenissen aan de term toevoegen.48 In mijn onderzoek acht ik het zinvol om één 
welomschreven invulling van discours te hanteren: 
   

Een discours is een domein dat de productie en circulatie van kennis organiseert 
door middel van (geschreven en ongeschreven) regels wat betreft het doen van 
uitspraken (communicatie) en door interdiscursiviteit (relaties met andere 
discoursen).49  

 
Volgens deze definitie kunnen wetenschap en literatuur beide als discours worden 
beschouwd. Bovendien geeft de formulering zowel de eigenheid (de intrinsieke, vaak 
anonieme regels die gelden en die zorgen voor afbakening en uitsluiting) als de relaties 
met andere discoursen aan. Niet alleen literatuur en wetenschap, maar ook bepaalde 
idee- of theorievorming kunnen als een discours worden gezien, zoals het evolutionaire 

                                                        
46 Zie voor een uitvoerige kritische bespreking van deze benaderingen: Kemperink en Vermeer, 
‘Literatuur en wetenschap’ (2008) 46-48.  
47 Macdonnell, Theories of discourse (1986); Mills, Discourse (1997) (vooral over Michel Foucault); 
zie over de discoursanalyse van Michel Pêcheux: Hak, Helsloot en Macey, Michel Pecheux. 
Automatic discourse analysis (1995); Montgomery en Allan, ‘Ideology, discourse and cultural 
studies: the contribution of Michel Pêcheux’ (1992). 
48 ‘Instead of gradually reducing the rather fluctuated meaning of the word “discourse” I believe I 
have in fact added to its meanings: treating it as sometimes the general domain of all statements, 
sometimes as an individualisable group of statements, and sometimes as a regulated practice that 
accounts for a number of statements.’ Foucault, The archaeology of knowledge (1972) 80.   
49 Voor elementen van deze definitie, zie: Ibidem, 74-75, 131; Titzmann, ‘Skizze einer integrativen 
Literaturgeschichte’ (1991) 406-407; Titzmann, ‘Kulturelles Wissen - Diskurs - Denksystem’ (1989)  
51-53; Mills, Discourse (1997) 42; Kendall en Wickham, Using Foucault’s methods (1999) 41-42. 
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discours of het naturalistische discours. Het is belangrijk om te benadrukken dat binnen 
een discours weer bepaalde subdiscoursen vigeren die zorgen voor ‘meerstemmigheid’. 
Als voorbeeld kan het evolutionaire discours gelden, waarbinnen zeker in de periode 
rond 1900 allerlei verschillende ‘scholen’ zichtbaar waren. 

Discoursen en subdiscoursen zijn niet voorbehouden aan bepaalde woordvoerders 
(alléén wetenschappers of alléén schrijvers bijvoorbeeld), maar kunnen ‘gedeeld’ 
worden, zoals Gillian Beer benadrukt: 
 

The traffic, then, was two-way. Because of the shared discourse not only ideas 
but metaphors, myths and narrative patterns could move rapidly and freely to and 
fro between scientists and non-scientists: though not without frequent creative 
misprision.50 

 
Een discours bepaalt wat wel en wat niet gezegd kan worden, maar dus niet door wie 
wat gezegd wordt. Het levert concepten, metaforen, modellen, analogieën, 
redeneerwijzen, mythen en ideologieën om uitspraken te doen binnen het discours. 
Deze discursieve elementen kunnen echter tegelijkertijd een brug slaan naar een ander 
discours, omdat ze meerdere discoursen met elkaar kunnen verbinden. Dit brengt ons 
bij de voor dit onderzoek zeer belangrijke notie van ‘interdiscursiviteit’. 

De term ‘Interdiskurs’ is door de Duitse literatuurwetenschapper Jürgen Link 
geïntroduceerd, waarbij hij zich niet alleen op Foucault, maar ook op Julia Kristeva en 
Michel Pêcheux beroept.51 Zijn redeneertrant, voortbouwend op Foucault, is als volgt. 
Gedurende de negentiende eeuw ontstonden in de naar arbeidsdeling strevende, 
moderne samenleving verschillende, relatief autonome specialistische discoursen 
(waaronder wetenschap). Hierdoor kwam tegelijkertijd behoefte aan reïntegratie, 
oftewel verbinding van datgene wat ontbonden werd. Niet-specialisten waren in 
toenemende mate aangewezen op het zogenaamde ‘Interdiskurs’, dat hij definieert als 
‘die Gesamtheit diskursiver Elemente […] die nicht diskursspezifisch sonder mehreren 
Diskursen gemeinsam sind […].’ Aanvankelijk had Links theorievorming over het 
‘Interdiskurs’ een sterke poëticale kleur. Literatuur zou door haar bijzondere 
eigenschappen, zoals subjectivering, verdichting, verschuiving en meerstemmigheid bij 
uitstek de rol van ‘Interdiskurs’ vervullen.52 Recentelijk heeft Link echter benadrukt 
dat ook andere media kunnen fungeren als interdiscours, zoals journalistiek, film, 
televisie, en internet.53 Deze uitbreiding lijkt mij op zijn plaats. Hoewel Link dit niet 
verder expliciteert lijkt hij hiermee de poëticale invulling van zijn theorie te laten 
varen. Ook het verband dat Foucault en Link leggen met moderniteit en een belangrijk 
facet daarvan, namelijk specialisatie, is voor het onderzoek naar de relatie tussen 
literatuur en wetenschap rond 1900 van belang. 
 Aangezien de term ‘Interdiskurs’ een bepaalde toestand veronderstelt, spreek ik 
liever van interdiscursiviteit, omdat daaruit de dynamiek duidelijk naar voren komt. 

                                                        
50 Beer, Darwin’s plots (1983) 7. 
51 Link en Hörisch, Elementare Literatur und generative Diskursanalyse (1983) 16. 
52 Ibidem, 30-31; Link en Wülfing, ‘Einleitung’ (1984) 9; Link en Link-Heer, ‘Diskurs/Interdiskurs 
und Literaturanalyse’ (1990) 92. 
53 Link, ‘Von der Diskurs- zur Interdiskursanalyse’ (2004) 32. 
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Juist deze dynamiek zorgt voor het ‘voortdurend herschikken’ dat onderdeel uitmaakt 
van ieder discours. Deze dynamiek komt voort uit het ‘nomadische’ karakter van 
bepaalde discursieve elementen, zoals bijvoorbeeld metaforen: ‘that is, taken up by and 
interacting with various discourses over time, thereby showing their malleability both 
actively and passively.’54 In ieder discours worden deze nomadische elementen anders 
ingezet, wat weer te maken heeft met de eigenheid van ieder discours en de ruimte 
voor vernieuwing daarbinnen. Zodra een idee van discours wisselt, verandert zowel het 
idee als het discours waar het in terecht komt. Beer stelt terecht: ‘we must not look for 
intact ideas being transferred from setting to setting: ideas rarely remain intact when 
they change context.’55 Discoursen zijn dus geen constanten aangezien ze zichzelf en 
andere discoursen permanent ‘her’-vormen. Interdiscursiviteit verwijst dan ook niet 
naar een bepaalde toestand, maar naar een dynamisch proces van ‘voortdurend 
herschikken’ (‘un processus de reconfiguration incessante’).56  

Onder interdiscursiviteit versta ik niet alleen een dynamisch, maar ook een 
productief en creatief proces. Wanneer ideeën in een ander discours opduiken, 
veranderen ze en komen er nieuwe betekenissen bij. Deze ‘productieve receptie’ maakt 
het bestuderen van de relaties tussen discoursen bijzonder interessant. Het kan dan 
gaan om ‘creative misprision’, een misverstand dat min of meer per ongeluk vruchtbaar 
blijkt te zijn.57 Verder is bij de productieve receptie van ideeën de vermenging met 
mythische noties en ideologieën van belang. Hiervoor is vaak een flinke dosis 
geestelijke lenigheid vereist, zoals nog diverse malen zal blijken in de verschillende 
hoofdstukken. De term ‘geestelijke lenigheid’ wordt door Van Eedens biograaf Jan 
Fontijn gebruikt om diens verbinding van een romantische wereldbeschouwing met 
wetenschap en techniek aan te geven. Wetenschapshistorici betitelen bepaalde 
onorthodoxe interpretaties – ook door wetenschappers zélf – van wetenschappelijke 
theorieën eveneens als zodanig, of gebruiken hiervoor een vergelijkbare term als 
‘mentale acrobatiek’.58  
 Mythes en ideologieën maken onderdeel uit van de discursieve structuur. Ze spelen 
in dit onderzoek dan ook zowel binnen de literatuur als binnen de wetenschap een rol 
en faciliteren mede de interdiscursiviteit tussen beide discoursen. ‘Mythes’ gebruik ik 
hier in de betekenis van ‘verhalende overlevering over universele thema’s als het begin 
van de tijd, het ontstaan van de wereld, de schepping van de mens en het leven na de 
dood.’59 Deze woordenboekdefinitie verschilt van de manier waarop bijvoorbeeld 

                                                        
54 Maasen en Weingart, Metaphors and the dynamics of knowledge (2000) 3. 
55 Beer, Open fields (1996) 228. 
56 Dahan-Gaida, ‘Du savoir à la fiction’ (1991) 478. Vgl. Courtine en Marandin, ‘Quel objet pour 
l’analyse du discours?’ (1981) 24-25. 
57  Gillian Beer gebruikte deze term in het eerder vermelde citaat, maar de term is oorspronkelijk 
afkomstig van Harold Bloom, die het in The anxiety of influence (1973) gebruikte om de productieve 
‘misreading’ van een oudere dichter door een jongere dichter mee aan te duiden. Bloom, The anxiety 
of influence (1997) [1973] xxiv. 
58 Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 95; De Jong en Van Lunteren, ‘“Fokkers greep in de verte”’ 
(2003) 20; Baneke, Synthetisch denken (2008) 145. 
59 Van Dale (14e druk; 2005). 



HOOFDSTUK 1 
 
 

22 
 

 

 

 

 

 

   

Roland Barthes mythes opvat, namelijk als ‘vanzelfsprekend aangenomen onbewezen 
waarheden’.60 

Ideologieën spelen in dit onderzoek zowel een rol in de gangbare betekenis van 
een politiek-sociaal, religieus of filosofisch leerstelsel als in de semiotische betekenis. 
Met betrekking tot de eerstgenoemde categorie is de tendensroman, of ‘roman à thèse’, 
van belang: een roman die speciaal geschreven is met het doel om een bepaalde 
wereldbeschouwing over het voetlicht te brengen. De manier waarop Van Eeden en 
Ortt met het etiket ‘tendens’ omgingen, komt in het vijfde hoofdstuk aan bod. In de 
semiotische betekenis worden ideologieën opgevat als codes, oftewel als conventionele 
regels die zo verstard zijn geraakt dat hun conventionele karakter niet langer als 
zodanig onderkend wordt. Deze ‘waarheden’ zijn zo vanzelfsprekend dat ze niet meer 
genoemd worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ideeën over gelijkheid 
en ongelijkheid tussen seksen of rassen. Het vanzelfsprekende waarheidsgehalte is 
kenmerkend voor ideologieën en vormt een onderdeel van de anonieme regels van 
ieder discours: 
 

Ideologies are commonly felt to be both naturalising and universalising. By a set 
of complex discursive devices, they project what are in fact partisan, 
controversial, historically specific values as true of all times and all places, and so 
as natural inevitable and unchangeable.61  

 
Teksten – literaire, wetenschappelijke of andersoortige – kunnen gestalte geven aan 
beide soorten ideologieën. De laatstgenoemde soort, de conventionele, als 
vanzelfsprekend ervaren visies, is het meest ingewikkeld om te achterhalen. Niet alleen 
omdat dergelijke visies zo vanzelfsprekend zijn dat ze niet meer met naam en toenaam 
genoemd hoeven te worden en de onderzoeker ze dus vaak ‘tussen de regels’ moet 
zoeken. Maar ook omdat de veronderstelling dat de onderzoeker vanaf een 
archimedisch, niet-ideologisch gekleurd standpunt de ideologieën van een (historische) 
tekst zou kunnen vaststellen niet houdbaar is. Roland Barthes stelde terecht: ‘We are 
very much aware of the ideology of others, but we don’t manage to find a language 
free of all ideology, for such a language does not exist.’62 Dat wil niet zeggen dat er 
helemaal geen uitspraken over ideologieën in een tekst mogelijk zijn, wel dat de 
manier waarop wij deze interpreteren hoe dan ook gekleurd wordt door onze eigen 
blik. Eén van de manieren om ideologieën aan het licht te brengen in een tekst is het 
‘tegendraadse lezen’, een leespraktijk die erop gericht is de (ideologische) 
tegenstrijdigheden in een tekst zichtbaar te maken.63 Dit impliceert echter niet dat 
ideologieën per se of louter uit tegenstrijdigheden kunnen worden opgemaakt. 
 

                                                        
60 Deze vanzelfsprekende visies zijn in mijn onderzoek wel van belang, maar hiervoor reserveer ik de 
term ‘ideologie’. Zie over Barthes’ interpretatie van mythes: Fiske, Introduction to communication 
studies (1990) [1982] 87-91.  
61 Eagleton, ‘Ideology’ (1998) 236.  
62 Roland Barthes geciteerd door: Suleiman, Authoritarian fictions (1983) 242. 
63 Zie hierover: Beer, ‘Problems of description in the language of discovery’ (1987) 44-45; Alphen en 
Meijer, De canon onder vuur (1991).   
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 In mijn onderzoek ligt de nadruk op het tekstuele aspect van discoursen, in het 
bijzonder van het literaire discours. Juist vanuit tekstueel perspectief is er sprake van 
overlappingen en verglijdingen tussen discoursen als gevolg van de hiervoor 
beschreven interdiscursiviteit. Maar, zoals gezegd, het is alleen zinvol om relaties te 
bestuderen als eerst de afzonderlijke entiteiten afgebakend zijn. Het onderscheid tussen 
literaire en wetenschappelijke teksten wordt in dit onderzoek niet met behulp van 
tekstkenmerken bepaald, maar door buiten de tekst te kijken. Een discours is niet alleen 
een systeem van uitspraken, maar ook verbonden met een sociale, institutionele 
praktijk.64 Paratekstuele en institutionele gegevens zijn dan ook onontbeerlijk om de 
aard en beoogde functie van een tekst vast te stellen. Vragen die hierbij gesteld kunnen 
worden, zijn bijvoorbeeld: Hoe vermeldt de auteur zichzelf? Staat er bijvoorbeeld 
‘Felix’, ‘Felix Ortt’, of ‘Jhr. F.L. Ortt. Ingenieur van den Waterstaat’?; Wat zegt een 
ondertitel als ‘Studies’? Wat is het beoogde publiek? Bij welke uitgeverij is de tekst 
verschenen? Hoe is de tekst door de literaire kritiek ontvangen? Het is belangrijk om te 
bedenken dat bij deze aspecten strategische overwegingen een rol kunnen spelen, 
bijvoorbeeld door het vermelden van alleen een voornaam of juist van een academische 
titel kan gepoogd worden de tekst tot een bepaald discours te laten horen.65  

Het onderscheid tussen de verschillende teksten is niet het eigenlijk doel, 
aangezien het in dit onderzoek gaat om het onderscheid en vooral de relaties tussen de 
verschillende discoursen die zich door allerlei soorten teksten kunnen bewegen. Na het 
vaststellen van de institutionele inbedding van een tekst gaat het er dus om vast te 
stellen waar deze tekst haar interdiscursiviteit toont en wat hiervan de functie is. Waar, 
hoe en met welk doel wordt gerefereerd aan de door het literaire en het 
wetenschappelijke discours gedeelde kennis? In de definitie van discours is sprake van 
‘een domein dat de productie en circulatie van kennis organiseert.’ Wat wél en wat níet 
als kennis wordt beschouwd, behoort tot de (anonieme) regels van het discours. Maar 
dat wil niet zeggen dat kennis alleen maar binnen het eigen discours circuleert. Kennis 
is interdiscursief. Voor het onderzoek naar de circulatie en toe-eigening van kennis kan 
geprofiteerd worden van de kennis- en wetenschapssociologie. 
 

Kennis 

De grote interesse in de geschiedenis van kennis en informatie is een typisch kenmerk 
van onze ‘kennissamenleving’. De kennissociologie als wetenschappelijke discipline 
bestaat al sinds begin twintigste eeuw, maar haar precieze onderzoeksobject is aan 
verandering onderhevig. Net als bij de afbakening van literatuur en wetenschap, is ook 
wat dit betreft alleen een historische definitie mogelijk, namelijk datgene wat in een 
bepaalde tijd en plaats als kennis beschouwd werd.66 In een recente kennistheoretische  
discussie wordt door de Duitse literatuurwetenschapper Tilmann Köppe voor een veel 

                                                        
64 Foucault, The archaeology of knowledge (1972) 76. 
65 Gérard Genette spreekt in dit verband over de illocutionaire kracht van de paratekst. De boodschap 
van paratekst kan louter informatief zijn, maar er kan ook een bepaalde interpretatie mee beoogd 
worden. Zie hierover: Genette, Paratexts (1997) 10-12.  
66 Burke, A social history of knowledge (2000) 1-17. 
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striktere definitie gepleit die ertoe leidt dat literatuur (waaronder alleen fictionele 
teksten worden begrepen) helemaal geen kennis kan bevatten. Mijns inziens is deze 
poëticaal gekleurde tegenstelling tussen kennis en fictionaliteit een achterhaald 
overblijfsel uit het ‘twee culturen’-model en niet zinvol voor het historisch 
georiënteerde onderzoek naar de relatie tussen literatuur en wetenschap.67 Wel 
bruikbaar voor mijn onderzoek is de Duitse ‘Wissenspoetik’, waartegen Köppe zich 
afzet, aangezien daarin kennis juist wordt gezien als verbindend element tussen 
literatuur en wetenschap.68  

Hoewel ik in mijn onderzoek uitga van een brede, historische opvatting van kennis 
heb ik wel een afbakening gemaakt. Dit betekent niet dat ik ‘kennis’ tot die categorie 
beperk, wel dat ik inzoom op een bepaald soort kennis. Het gaat in mijn onderzoek om 
de verwerking van natuurwetenschappelijke kennis. De vanzelfsprekende eenheid van 
alle kennis, de eenheid tussen natuur en cultuur, werd door de wetenschappelijke 
revolutie in de zeventiende eeuw doorbroken. Maar de huidige indeling van de 
wetenschap met een duidelijk onderscheid tussen natuur- en geesteswetenschappen en 
daar tussenin de sociale wetenschappen kreeg eerst rond 1900 haar beslag.69 In 
dezelfde periode gingen, zoals eerder aangegeven, het literaire en het 
wetenschappelijke domein zich steeds onafhankelijker opstellen. Een centrale vraag in 
dit onderzoek is hoe de institutionele autonomisering van literatuur en wetenschap 
samenhangt met de discursieve relaties tussen beide die ondertussen bleven bestaan. 
De keuze om de focus op natuurwetenschappelijke kennis te richten, vloeit voor een 
belangrijk deel voort uit de mogelijkheid hierdoor meer inzicht te krijgen in het 
autonomiseringsproces en het denken over de ‘kloof tussen twee culturen’. Ook is het 
belang van de natuurwetenschap in het werk van Frederik van Eeden en Felix Ortt nog 
nauwelijks onderzocht. Hun banden met de (para)psychologie zijn wel bekend. In hun 
inspanningen voor deze ‘gemoedszaken’ gebruikten zij echter veelvuldig de 
natuurwetenschappen als referentiekader. Dit onderzoek wil niet alleen duidelijkheid 
verkrijgen over de aard en functie van de literaire verwerking van natuurwetenschap in 
hun werk, maar met deze antwoorden ook conclusies trekken over het proces van 
autonomisering rond 1900. Mijn hypothese hierbij is dat Van Eeden en Ortt de rol 
vervulden van de ‘laatsten der Mohikanen’: in een cultureel landschap dat zich 
kenmerkte door een steeds verder gaande specialisatie en verbrokkeling wilden zij 
homines universales zijn.70  

                                                        
67 Köppe, ‘Vom Wissen in Literatur’ (2007). Zie voor reacties: Zeitschrift für Germanistik 17 (2007) 
425-428, 631-637, 638-646. 
68 Richter, Schönert en Titzmann ed., Die Literatur und die Wissenschaften 1770-1930 (1997); 
Maillard en Titzmann, ‘Vorstellung eines Forschungsprojekts: “Literatur und Wissen(schaften) in der 
Frühen Moderne”’ (2002); Danneberg et al. ed., Wissen in Literatur im 19. Jahrhundert (2002). Zie 
voor een overzicht van de verschillende benaderingen die de ‘Wissenspoetik’ intussen kent: Pethes, 
‘Literatur- und Wissenschaftsgeschichte’ (2003) 184-186. 
69 Voor 1900 waren er andere indelingen, onder andere van Aristoteles, Francis Bacon, Diderot en 
d’Alembert, en Auguste Comte. Fisher, ‘The classification of the sciences’ (1990) 853-868; Van 
Berkel, ‘Over het ontstaan van de twee culturen in negentiende-eeuws Europa’ (2000); Lepenies, Die 
drei Kulturen (1985). 
70 Vgl. Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 131. 
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In dit onderzoek wordt ‘kennis’ dus hoofdzakelijk beperkt tot 
‘natuurwetenschappelijke kennis’. Deze beperking moet echter niet te nauw worden 
opgevat. De recentere wetenschapsgeschiedenis en -sociologie heeft aan het licht 
gebracht dat voor een goed inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van 
natuurwetenschappelijke kennis deze niet alleen intern, maar ook extern moet worden 
begrepen.71 De overgang tussen ‘intern’ (de professionele natuurwetenschap) en 
‘extern’ (allerlei vormen van culturele kennis) is echter gradueel en niet absoluut.72 De 
opgang binnen de wetenschapsgeschiedenis van het begrip ‘circulatie van kennis’ heeft 
aan de vervaging van dit onderscheid bijgedragen. De manier waarop deze circulatie 
beschreven wordt – niet als passieve verspreiding, maar als actieve transformatie – sluit 
goed aan mijn eerder beschreven opvatting van interdiscursiviteit. De ‘universele’ 
kennis die het wetenschappelijke discours voortbrengt is geen tijdloos gegeven, maar 
onderhevig aan allerlei transformatieprocessen en grensgevechten.73 Het is daarom van 
belang om niet alleen naar de geïnstitutionaliseerde, professionele 
natuurwetenschappen te kijken, maar ook naar kennisvormen die via interdiscursiviteit, 
onder andere via de literatuur, in dat bolwerk ‘infiltreren’. Een kort overzicht van de 
verschillende vormen van kennis die allemaal onder het kopje ‘natuurwetenschap’ 
vigeren, lijkt mij noodzakelijk. 

Onder de professionele natuurwetenschappen versta ik de wetenschappen die zich 
bezighouden met het onderzoek van de levende en levenloze natuur. Ik concentreer mij 
bij de tekstanalyse op de drie deelgebieden die in het oeuvre van Ortt en Van Eeden het 
meest opvallen – niet toevallig drie terreinen waarop belangrijke ontwikkelingen 
plaatsvonden in deze periode: de evolutieleer, de thermodynamica en de wiskunde. De 
wiskunde is geen natuurwetenschap in eigenlijke zin, maar vormt sinds de zeventiende 
eeuw niet alleen in toenemende mate een hulpwetenschap maar ook het ideaalbeeld 
van de natuurwetenschappen.  

Een belangrijk podium voor de wetenschap was de wetenschapspopularisering. 
Hieronder wordt de ‘vertaling’ van wetenschappelijke kennis in voor niet-deskundigen 
begrijpelijke taal verstaan. Dit is met betrekking tot het onderzoek naar de relatie 
tussen literatuur en wetenschap bijzonder van belang, aangezien de vertaalslag van 
wetenschap naar literatuur vaak plaatsvindt via de gepopulariseerde wetenschap. Het is 
daarbij goed om te beseffen dat deze categorie eerst in de negentiende eeuw ontstond 
en dat de verhouding ervan met de professionele wetenschap anders, namelijk nauwer, 
was dan tegenwoordig. Veel wetenschappers van naam publiceerden hun ideeën vooral 
via kanalen die voor een breed publiek bedoeld waren.74 Fleck stelt zelfs dat 
                                                        
71 Zie voor een overzicht en evaluatie van het pionierswerk van Ludwik Fleck, het belang van het 
werk van Thomas Kuhn, het zogenaamde ‘Strong Programme’, en de publicaties van onder andere 
Bruno Latour, Steve Woolgar, Karin Knorr-Cetina, Steven Shapin en Simon Shaffer: Golinski, 
Making natural knowledge (2005) 13-46. Zie ook: Kemperink en Vermeer, ‘Literatuur en 
wetenschap’ (2008) 34-39. 
72 Ik kan mij dan ook niet vinden in het strikte onderscheid dat David Cordle maakt tussen 
‘professional science’ en ‘cultural science’. Cordle, Postmodern postures (1999) 51-52. 
73 Secord, ‘Knowledge in transit’ (2004) 654-672; Theunissen, De januskop van de 
wetenschapsgeschiedenis (2006) 11. 
74 Zie onder andere: Shinn en Whitley, Expository science (1985); Secord, Victorian sensation 
(2000); Daum, Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert (2002); Knight, ‘Scientists and their 
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wetenschappelijke kennis door popularisering wordt bepaald: ‘Gewißheit, Einfachkeit, 
Anschaulichkeit entstehen erst im populären Wissen; den Glauben an sie als Ideal des 
Wissens holt sich der Fachmann von dort.’75 

Door met een open, niet-finalistisch maar historisch perspectief naar de 
wetenschapsgeschiedenis te kijken, wordt duidelijk dat bepaalde theorieën en ideeën 
die inmiddels gedateerd zijn, destijds nog springlevend waren. Voorbeelden hiervan uit 
de periode rond 1900 die nog uitgebreid ter sprake zullen komen, zijn 
antidarwinistische theorieën (hfst.2) en de theorie van de warmtedood (hfst.3). Ook 
theorieën die destijds al gedateerd, maar nog steeds actueel waren, moeten in 
ogenschouw worden genomen. De wetenschapsgeschiedenis laat genoeg voorbeelden 
zien van theorieën die een tijdje uit de gratie raken, maar daarna toch weer opduiken. 
Voorbeelden hiervan zijn de temperamentenleer en het lamarckisme (zie hfst.2). Het 
feit dat het verleden niet alleen in de literatuur, maar ook in de wetenschap een rol blijft 
spelen is één van de redenen waarom het criterium dat Thomas Kuhn heeft voorgesteld 
om beide te onderscheiden onhoudbaar is. Dit criterium zou volgens Kuhn de 
opstelling ten opzichte van het verleden van de eigen discipline zijn. Wetenschap 
vernietigt haar verleden, terwijl in de kunst het verleden actueel blijft.76 De 
wetenschaps- en kunstsociologie hebben echter laten zien dat zowel in de wetenschap 
als in de kunst vernieuwing en het herwaarderen van het verleden hand in hand gaan.77 

Voor een goed begrip van het wetenschappelijke discours moeten ook de 
grensgevechten in ogenschouw worden genomen. Wat betreft Van Eeden en Ortt zijn 
vooral de (para)psychologie en het occultisme van belang. In de periode rond 1900 was 
de afbakening tussen occultisme en wetenschap nog niet zo strikt. Dit is bijvoorbeeld 
goed te zien aan het spiritisme – een prominente exponent van het occultisme – dat 
weliswaar in de loop van de twintigste eeuw uit de psychologie werd verdreven, maar 
veel heeft bijgedragen aan de grondslagendiscussies in de beginjaren van dit 
vakgebied.78 De relatie tussen occultisme en wetenschap is ook van belang, omdat ze 
elkaar vaak als referentiekader gebruikten.79  

Ten slotte moet bij het onderzoek naar de literaire verwerking van wetenschap ook 
de rol van mythes en ideologieën worden bekeken. In de wetenschapsgeschiedenis 
hebben Ludwik Fleck en Gerald Holton gewezen op het belang van ‘Urideen’ en 
‘themata’ in de wetenschap.80 Met beide termen worden vooronderstellingen aangeduid 
die, soms al sinds de oudheid, een rol spelen bij het ontstaan en de verbreiding van 

                                                                                                                                             
publics’ (2003); Allart, ‘De wetenschap heeft ‘t uitgemaakt’ (2003); Van Lente, ‘Publieke 
beeldvorming’ (2005); Meijman, Snelders en De Wit ed., Leonardo voor het publiek (2007); 
Wegener, A true Proteus (2009) 6-7. 
75 Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache (1980) [1935] 152. 
76 Kuhn, ‘Comment on the relations of science and art’ (1977). 
77 Zie voor een uitgebreidere weerlegging van Kuhns redenering: Kemperink en Vermeer, ‘Literatuur 
en wetenschap’ (2008) 42-44. 
78 Draaisma, Beginjaren van de psychologie (1988). 
79 Zie hierover onder meer: Owen, The place of enchantment (2004); Vermeer, ‘“Als de tafel danst, 
dan wankelt de wetenschap”. De relatie tussen occultisme en wetenschap rond 1900 in Nederland’ 
(2004). 
80 Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache (1980) [1935] 35-39; 
Holton, Thematic origins of scientific thought (1988). 
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wetenschappelijke kennis, zoals bijvoorbeeld de zoektocht naar elementaire deeltjes. 
Aan dergelijke oeroude ideeën moet echter ook weer niet te veel gewicht worden 
gehecht. Het gevaar is dat wetenschap wordt gereduceerd tot een praktijk waarin 
universele kennis telkens weer opnieuw wordt herkauwd zonder wezenlijke 
vernieuwing. Een dergelijk ahistorisch beeld is geen verantwoorde 
wetenschapsgeschiedschrijving. Fleck was zelf de eerste om op deze noodzakelijke 
voorzichtigheid te wijzen: ‘Urdideen’ hebben een belangrijke heuristische betekenis, 
maar we moeten ons altijd realiseren dat ze in een andere tijd met een ander 
‘Denkkollektiv’ en een andere ‘Denkstil’ dan de onze ontstonden.81 

Voorbeelden van de samenhang tussen wetenschap en ideologie (zowel in de 
gangbare als in de semiotische betekenis) zijn er genoeg, maar ook hierbij geldt dat 
ideologie niet als allesverklarende factor moet worden gezien. Een mooi voorbeeld van 
evenwichtige wetenschapsgeschiedschrijving is wat mij betreft Reenchanted science 
(1996) van Anne Harrington. De hang naar heelheid die bij veel wetenschappers rond 
1900 valt waar te nemen, was volgens haar tegelijkertijd ‘scientific fact, salvation 
mythology, and psychobiological guide to cultural and political survival.’82 

Deze vormen van natuurwetenschappelijke kennis in brede zin overziend, blijkt dat 
de onderzoeker van de literaire verwerking van natuurwetenschap goed op de hoogte  
moet zijn van de historische ontwikkelingen in een breed spectrum aan bronnen. 
Daarbij moet nog worden opgemerkt dat de ontwikkelingen in de filosofie en de mens- 
en geesteswetenschappen vaak ook van belang zijn voor een goed begrip van de 
natuurwetenschappelijke thematiek. Het is ondoenlijk en zinloos om dit alles in 
primaire bronnen te zoeken. Er is gelukkig een groeiende hoeveelheid secundaire 
literatuur op het gebied van de culturele inbedding van de natuurwetenschappen 
voorhanden, ook in Nederland en Vlaanderen (zie § 1.1). Maar waar deze ontbreekt of 
niet specifiek genoeg is, heb ik hiervoor ook primaire bronnen geraadpleegd. 

 
Het in kaart brengen van het natuurwetenschappelijke discours is niet een doel op zich; 
uiteindelijk gaat het in dit onderzoek om de literaire verwerking van deze kennis. 
Karakteristiek voor deze verwerking is dat het meestal om niet eenduidig herleidbare 
kennis uit de tweede of derde hand gaat. Een schrijver met een antenne voor het 
oppikken van wetenschappelijke kennis kan de signalen hiervan via vele kanalen 
ontvangen en daaruit een eigen geheel smeden. Aan de onderzoeker de niet eenvoudige 
taak om dit amalgaam van ‘impliciete verwijzingen’ weer te ontleden. Het zal in het 
‘network of statements’ meestal niet mogelijk zijn om één precieze bron en daarmee 
een causaal verband aan te wijzen.83 Het gaat veeleer om congruentie en 

                                                        
81 Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache (1980) [1935] 37-38. 
82 Harrington, Reenchanted science (1996) xix. 
83 Foucault schrijft hierover: ‘At the very outset, from the very root, the statement is divided up into 
an enunciative field in which it has a place and a status, which arranges for its possible relations with 
the past, and which opens up for it a possible future. Every statement is specified in this way: there is 
no statement in general, no free, neutral, independent statement; but a statement always belongs to a 
series or a whole, always plays a role among other statements, deriving support from them and 
distinguishing itself from them: it is always part of a network of statements, in which it has a role, 
however minimal it may be, to play.’ Foucault, The archaeology of knowledge (1972) 99. 
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gelijktijdigheid. Ook het vaststellen van discongruentie is van belang. Een literaire 
tekst kan een eigen draai aan bepaalde kennis geven, waarbij zoals gezegd creatieve 
misverstanden, geestelijke lenigheid en de vermenging met ideologieën en mythes van 
belang zijn. Maar een literaire tekst kan ook bewust niet op wetenschappelijke kennis 
reageren. In al deze gevallen is er sprake van een relatie. Bij dit soort onderzoek is het 
echter belangrijk om niet te snel met de vinger naar de wetenschap te wijzen. Bepaalde 
aspecten, zoals genre-kenmerken, dienen in de eerste plaats vanuit een literair 
perspectief worden bezien.  
 Voor dit onderzoek is het dus van belang goed op de hoogte te zijn zowel van 
literaire ontwikkelingen als van het wetenschappelijke landschap in brede zin. Ondanks 
het perpetuum mobile van circulerende en transformerende kennis en steeds 
verschuivende discoursen is het zaak om in verschillende soorten teksten 
aanknopingspunten te vinden die refereren aan het brede conglomeraat van kennis. 
Vervolgens dient de aard en functie van deze referentie worden vastgesteld. Bij de aard 
gaat het om kenmerkende aspecten van deze verwerking, bij de functie om de al dan 
niet beoogde werking van deze aspecten. Deze werking kan betrekking hebben op de 
tekststructuur en toentertijd geldende literaire conventies (genres, stromingen, 
enzovoort).84 Waar het in dit onderzoek echter vooral om draait is de interdiscursieve 
functie. Hiermee bedoel ik de relatie met het natuurwetenschappelijke discours en met 
de culturele context in bredere zin.  

Bij het onderzoek naar de interdiscursieve functie van de literaire verwerking van 
wetenschappelijke kennis kan ik te rade gaan bij een zestal mogelijke functies die door 
verschillende onderzoekers op dit terrein zijn onderscheiden. Een functie van de 
literaire verwerking van wetenschap kan zijn het onderbouwen van een bepaalde 
ideologie. Voor inzicht in deze ideologische functie (1) en de literair-retorische 
middelen die hiertoe aangewend kunnen worden, is Authoritarian fictions van Susan 
Suleiman zeer behulpzaam.85 Verder kan een literaire tekst een populariserende functie 
(2) hebben door wetenschappelijke kennis te bevestigen of door deze te ondergraven. 
Maar de literatuur kan ook voorafgaan aan de wetenschap en zo een anticiperende 
functie (3) hebben doordat ze, in de woorden van Michael Titzmann, ‘voortheoretische’ 
kennis levert.86 Wolf Lepenies heeft de conserverende functie (4) van literatuur 
beschreven: literatuur kan als ‘Rumpelkammer’ fungeren waarin verouderde, 
achterhaalde theorieën de kans krijgen om te ‘overwinteren’, totdat deze weer in de 
wetenschappelijke discussie terugkeren. De integrerende functie (5) (literatuur als het 
cement tussen verschillende discoursen) heb ik al genoemd in verband met de 
discourstheorie van Jürgen Link.87 Ten slotte valt nog de transgressieve functie (6) te 
noemen. Literatuur kan, zoals Gillian Beer heeft aangeduid, een nieuwe, onverwachte 
en provocerende blik op bestaande kennis leveren.88 Ben Peperkamp heeft deze functie 

                                                        
84 Het tekstanalystische begrippenkader ontleen ik aan: Van Boven en Dorleijn, Literair mechaniek 
(2003). 
85 Suleiman, Authoritarian fictions (1983). 
86 Titzmann, ‘Kulturelles Wissen - Diskurs - Denksystem’ (1989) 58. 
87 Link en Hörisch, Elementare Literatur und generative Diskursanalyse (1983) 12, 14; Link en 
Wülfing, ‘Einleitung’ (1984) 9. 
88 Beer, ‘Science and literature’ (1990) 787. 
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verbonden met de theorie van de antropoloog Clifford Geertz om zo de rol te begrijpen 
die literatuur kan vervullen in een cultuur met betrekking tot de zingeving aan 
wetenschap en  technologie.89  

De nadruk ligt in dit onderzoek op functies met betrekking tot de relatie met 
wetenschap, maar ik ben mij er heel wel van bewust dat literaire teksten ook andere, 
niet-cognitieve functies kunnen vervullen. De genoemde functies – ik stel het nog eens 
met nadruk – moeten niet verbonden worden met tijdloze wezenskenmerken van 
literatuur, maar beschouwd worden als hypothetische functies die literatuur kan (en 
niet moet) vervullen. Het onderzoek zal uitwijzen welke van de zojuist beschreven 
functies van toepassing zijn in het werk van Van Eeden en Ortt en of er wellicht nog 
andere functies te noemen zijn. In de conclusie zal ik de relevant gebleken functies 
evalueren en daarmee de specifieke relatie tussen literatuur en wetenschap rond 1900 
karakteriseren. 
 

1.3 De auteurs 

Dit onderzoek wil niet alleen licht werpen op de literaire verwerking van 
natuurwetenschap, maar ook op het proces van autonomisering rond 1900. Om die 
reden komen auteurs die zowel op literair als natuurwetenschappelijke gebied actief 
waren bij uitstek in aanmerking. Dergelijke figuren zijn in deze periode dun gezaaid, 
wat juist vanwege het voortschrijdende autonomiseringsproces niet verwonderlijk is. 
Van Eeden en Ortt zijn dan ook niet zozeer representatief als wel illustratief voor deze 
ontwikkeling. Met Van Eeden als geneeskundige en Ortt als ingenieur heb ik 
bovendien twee verschillende wetenschapsgebieden te pakken.90 Wat Van Eeden 
betreft was de rijkelijke aanwezigheid van egodocumenten, ook ten aanzien van zijn 
‘geestelijk zwerversleven’, een groot pluspunt. De stand van de historiografie over 
beide schrijvers loopt overigens sterk uiteen. Over Van Eeden is veel bekend, maar dit 
geldt vooral voor zijn hoedanigheid als literator, psychiater en utopist. De literaire 
verwerking van natuurwetenschap bij Van Eeden is, zoals eerder aangegeven, nog 
weinig onderzocht. Ortt heeft nog nauwelijks in de schijnwerpers gestaan, wat te 
verklaren is uit zijn positie buiten de canon. Van Eedens positie in de canon was 
overigens ook niet altijd vanzelfsprekend (zie § 5.2). Dit is echter voor dit onderzoek 
niet relevant. Waar het om gaat is dat bij beide schrijvers zowel in de wijze waarop zij 
zich presenteren als in het receptieproces zichtbaar wordt dat twee zich 
autonomiserende domeinen interfereren.  
 De nu volgende beknopte beschrijving van de levensloop van Frederik Willem van 
Eeden (1860-1932) en Felix Louis Ortt (1866-1959) licht de zojuist gegeven 
verantwoording verder toe, maar dient ook als noodzakelijke achtergrondinformatie bij 
de volgende hoofdstukken.91 Hun levens en werken vertonen veel parallellen, maar 
                                                        
89 Peperkamp, ‘Wetenschap in de moderne Nederlandse literatuur’ (2007) 249-251. 
90 Arnold Aletrino zou nog in aanmerking kunnen komen, maar die had net als Van Eeden een 
geneeskundige opleiding. Marcellus Emants was geen natuurwetenschapper, maar jurist. Charles van 
Deventer, een chemicus, was meer essayist dan literator.  
91 Voor meer uitgebreide informatie over hun levensloop, zie voor Van Eeden met name: Fontijn, 
Tweespalt (1990); Fontijn, Trots verbrijzeld (1996). Over Ortt is op dit moment nog geen biografie 
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verschillen ook op een aantal punten van elkaar. De jonge Frederik van Eeden en Felix 
Ortt ontmoetten elkaar in Haarlem. Een jaar na de geboorte van Felix in Groningen 
verhuisde het gezin Ortt naar Haarlem in verband met de benoeming van zijn vader, 
Jonkheer Jacob Reinoud Theodoor Ortt, tot hoofdingenieur van Rijkswaterstaat in 
Noord-Holland. De gezinnen Ortt en Van Eeden maakten al snel kennis met elkaar. De 
familie Van Eeden woonde al generaties lang in Haarlem. Vader Frederik Willem van 
Eeden stamde uit een bloemkwekersfamilie. Vader Ortt en vader Van Eeden hadden 
allebei een wetenschappelijke naam opgebouwd; de een schreef publicaties over water, 
de ander over de levende natuur.92 Ortt senior was lid van de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen, Van Eeden senior was algemeen secretaris van de Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en directeur van zowel het Koloniaal 
Museum als het Museum voor Kunstnijverheid. Hij schreef ook gedichten en was 
ervan overtuigd dat gevoel en verstand met elkaar in harmonie konden zijn.93  

Zowel Frederik als zijn oudere broer Johan kwam geregeld in huize Ortt over de 
vloer. De oudere zus van Felix, Henriette Ortt, was de grote jeugdliefde van Frederik 
van Eeden. Deze liefde en de beëindiging ervan door Henriette zou hem zijn hele leven 
achtervolgen.94 Felix en Frederik gingen beiden naar de hbs, die in deze tijd 
gekenmerkt werd door een grote nadruk op wiskunde en natuurwetenschappen.95 Felix 
was een uitblinker die zich onderscheidde door ‘plichtsbesef, nauwgezetheid en 
geheugen.’96 Zijn vader vermeldde meerdere malen in zijn dagboek dat Louis (hij werd 
door zijn vader bij zijn tweede naam genoemd)  de ‘no. 1’ was van zijn klas. Op 11 juli 
1879 kreeg hij maar liefst drie prijzen: voor wis- en natuurkunde, voor letterkunde en 
voor tekenen – alledrie activiteiten die hij in zijn latere leven zou voortzetten.97 
Frederiks schooltijd verliep stroever, mede als gevolg van een oogziekte.98 

Het gezin Ortt was streng orthodox-protestants ondanks dat Ortts moeder, Leontien 
Josephine de Raikem, van katholieke huize was. Ortt senior was volgens Felix’ broer 
Willem ‘een zeer vroom man en zeer kerksch’.99 Felix Ortts protestantse achtergrond 

                                                                                                                                             
voorhanden. Enkele interviews die ik heb gehouden, hebben mij enige informatie over Ortt verschaft  
(zie § 1.4). De laatste jaren is Ortt in zijn hoedanigheid als voorman van diverse humanitaire 
bewegingen meer in de aandacht gekomen. Voor zijn levensbeschrijving heb ik met name gebruik 
gemaakt van: Houkes, ‘Ortt, Jonkheer Felix Louis’ (geraadpleegd op 1 september 2008); Kluveld, 
Reis door de hel der onschuldigen (2000) 143-162; Kluveld, ‘Felix Ortt. De kleine geloven’ (2001); 
Heyting, De wereld in een dorp (1994) 57-77; Bank en Van Buuren ed., 1900. Hoogtij van 
burgerlijke cultuur (2000) 439-483; Verdonk, Het dierloze gerecht (Amsterdam 2009) 78-113. Zie 
ook: Vermeer, ‘“Een van de Wijzen van ons land en onzen tijd”’ ([in print]). 
92 Zie over Van Eeden senior: Van Berkel, Vóór Heimans en Thijsse (2006). 
93 Fontijn, Tweespalt (1990) 34-35. 
94 Ibidem, 88-105. 
95  De grote nadruk op exacte vakken is één van de oorzaken van de ‘tweede gouden eeuw’ van de 
natuurwetenschappen. Bijna alle Nobelprijswinnaars van voor de Eerste Wereldoorlog waren 
afkomstig van de hbs en niet van het gymnasium, dat wettelijk bedoeld was als universitaire 
kweekvijver. Bank en Van Buuren ed., 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (2000) 265-268. 
96 Vosmaer, ‘Ortt als ingenieur’ (z.j. [1936]) 36. 
97 Dagboeken van Jacob Reinoud Theodoor Ortt, 1851-1887 [1887]. 
98 Fontijn, Tweespalt (1990) 48-49. 
99 De jeudjaren van Joan Ortt (geb. 1852), beschreven door zijn jongste broer Willem Antonie Ortt 
[z.j. [eind negentiende eeuw]]. 
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zou, ook toen hij zich in latere jaren van dit ‘grote geloof’ tot de ‘kleine geloven’ 
wendde, een belangrijke invloed in zijn leven blijven. Maar hij was al van jongs af aan 
kritisch en stelde het ‘ter kerke gaan’ bij zijn vader ter discussie.100 In het gezin Van 
Eeden was sprake van een sterke verdeeldheid met betrekking tot het geloof. Terwijl 
Van Eeden senior zich er volledig van had afgekeerd en zich verdiepte in atheïsme en 
materialistische filosofie, nam Frederiks moeder, Neeltje van Warmelo – afkomstig uit 
een milieu van dominees – de kinderen mee naar de kerk. Frederik voelde zich bij het 
protestantse geloof niet thuis. Toch kreeg hij al zeer jong ‘het besef van een hoog 
Weezen dat mij liefhad en leidde.’101 

Van Eeden ging geneeskunde studeren. Hoewel hij in zijn latere leven zeer 
negatief terugkeek op zijn studiejaren, genoot hij er in de studententijd zelf wel 
degelijk van. Hij schopte het zelfs tot rector van het studentencorps en zijn ontwaakte 
literaire ambities kon hij botvieren in het literaire genootschap Flanor. De ervaringen in 
de snijkamer waren echter traumatisch voor hem. Uiteindelijk slaagde hij voor zijn 
artsexamen, terwijl hij tijdens de voorbereiding hiervan ook bezig was met het 
schrijven van het symbolistische sprookje De kleine Johannes, dat in oktober 1885 in 
de eerste aflevering van De nieuwe gids verscheen.102 In 1879 had hij Martha van 
Vloten ontmoet, een dochter van de vrijdenker Johannes van Vloten. In 1886 trad hij 
met haar in het huwelijk, in een periode waarin hij druk bezig was met het schrijven 
van zijn dissertatie. Hoewel Ortt ook graag geneeskunde had willen studeren, ging hij 
in lijn met de familietraditie in Delft studeren aan de Polytechnische school. 103 Hij 
was, met enige tegenzin, corpslid en ontmoette als ‘treinstudent’ Alexander Vosmaer 
(zoon van de schrijver Carel Vosmaer) die een vriend voor het leven zou worden.104 In 
1887 studeerde hij met glans af als civiel ingenieur en het jaar daarop kreeg hij een 
baan bij Rijkswaterstaat. In die functie ontwikkelde Ortt een systeem voor het opstellen 
van getijdetafels, dat nog negentig jaar lang gebruikt zou worden.105  

Beide schrijvers waren niet alleen natuurwetenschappelijk geschoold, maar bleven 
zich ook hun hele leven interesseren voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Wel 
kwam zowel Van Eeden als Ortt rond 1890 in aanraking met humanitaire en religieuze 
bewegingen die hun opvattingen over wetenschap zouden gaan relativeren. In hun 
interesse voor deze ‘kleine geloven’ stonden zij bij lange na niet alleen.106 Van Eeden 

                                                        
100 Dagboeken van Jacob Reinoud Theodoor Ortt, 1851-1887 [1887], 8 mei 1885. 
101 Fontijn, Tweespalt (1990) 41-42. 
102 Ibidem, 109-169. 
103 In het autobiografische verhaal ‘St. Nicolaas avond’ in de bundel Mensch en Dier vertelt de 
hoofdpersoon dat zijn familie vond dat het beroep van dokter maar ‘een burgerlijk baantje’ was. Ortt, 
‘St.-Nicolaas avond’ (z.j.) [1901] 33. 
104 Dagboeken van Jacob Reinoud Theodoor Ortt, 1851-1887 [1887]; Vosmaer, ‘Ortt als ingenieur’ 
(z.j. [1936]) 36. 
105 De Raaij, ‘Felix Ortt. De man van de Nederlandse getijdetafels’ (1999). 
106 De term ‘kleine geloven’ is verbonden met de interpretatie hiervan door Jan Romein die inmiddels 
achterhaald is. De term wordt echter nog steeds vaak gehanteerd naast andere termen die circuleren, 
zoals ‘occultisme’, ‘religieuze bewegingen’, ‘humanitaire bewegingen’, ‘vernieuwingsbewegingen’, 
etc. Zie hierover onder andere: Vermeer, ‘“Als de tafel danst, dan wankelt de wetenschap”. De relatie 
tussen spiritisme en wetenschap in Nederland rond 1900’ (2007) 28-31; Owen, The place of 
enchantment (2004).  
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ontpopte zich als pionier in Nederland op het gebied van de parapsychologie. Tijdens 
een verblijf in Parijs in 1885, waar hij gegevens verzamelde voor zijn proefschrift over 
kunstmatige voeding bij tuberculosepatiënten, volgde hij colleges van Maurice-
Georges Debove en Jean-Martin Charcot over hysterie en hypnose. In de jaren die 
volgden schreef hij verschillende parapsychologische artikelen die voor velen in 
Nederland de eerste kennismaking hiermee vormden. In 1887 opende hij samen met de 
arts Albert Willem van Renterghem de eerste praktijk in Nederland voor therapeutisch 
hypnotisme volgens de methode van Liébeault. Ook werd Van Eeden als eerste 
Nederlander lid van de Engelse Society for Psychical Research die in 1882 was 
opgericht met als doel de spiritistische verschijnselen wetenschappelijk te 
onderzoeken.107 Van Eeden had aanvankelijk een gereserveerde, kritische houding ten 
opzichte van het spiritisme, maar ging uiteindelijk onvoorwaardelijk geloven in de 
echtheid van de spiritistische verschijnselen, vooral na de dood zijn zoon Paul.108 

Ortt trad in 1892 in het huwelijk met Anna Petronella Gelderman, een dochter van 
de Nederlandse idealistische dichteres Marie Boddaert aan wie hij zijn eerste roman 
Naar het groote licht (1899) zou opdragen. Toen hij bij zijn werk aan het 
Merwedekanaal een hardnekkige malaria opliep, zocht hij op advies van Boddaert zijn 
toevlucht tot de natuurgeneeswijze van Louis Kuhne.109 Hoewel Ortt als gevolg 
hiervan alleen maar ondervoed raakte en de kuur volkomen mislukte, was zijn 
vertrouwen in de natuurgeneeswijze niet verdwenen.110 In de loop van de jaren 1890 
kwam Ortt naast de natuurgeneeswijze in aanraking met meerdere humanitaire 
bewegingen, die hij, geheel naar zijn aard, grondig bestudeerde, vooral als hierover 
wetenschappelijke vakliteratuur beschikbaar was.111 Vanaf 1896 begon hij zelf 
artikelen te schrijven over natuurgeneeswijze, vegetarisme, geheelonthouding, 
christenanarchisme, spiritisme en ‘Rein Leven’. In 1899 nam Ortt ontslag bij 
Rijkswaterstaat. De militaristische grondslag van het werk, maar ook de verplichte 
deelname aan officiële bijeenkomsten en ‘lucullische maaltijden’ waren niet te 
verenigen met al zijn idealen.112 Rond deze tijd liet hij zich ook uitschrijven als lid van 
de Hervormde Kerk en deed hij afstand van zijn adellijke titel en zijn erfenis.113 

Ortt en Van Eeden wijdden zich niet alleen in woord, maar ook in daad aan hun 
idealen voor een betere wereld. Ortt was (mede-)oprichter en actief lid van talloze 
humanitaire bewegingen. Tot op hoge leeftijd hield hij zich aan zijn eigen strenge 
leefregels. Van Eeden had hier meer moeite mee, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het 
vegetarisme dat hij vanaf 1890 predikte, maar zelf niet consequent kon volhouden. Hun 
ideeën over maatschappelijk onrecht verwezenlijkten ze beiden in een kolonie: Van 
Eeden leefde van 1897 tot 1907 in het door hem opgerichte Walden te Bussum, Ortt 

                                                        
107 Van Dongen en Gerding, PSI in wetenschap en wijsbegeerte (1983) 15. 
108 Fontijn, ‘“Douwes Dekker is hier. Ben ik welkom?”’ (1994). 
109 Eyl, ‘Prominenten uit de naturistische beweging’ (1959) 132. 
110 Hettema, ‘De betekenis van Ortt voor de natuurgeneeswijze en voor de beweging in Nederland’ 
(z.j. [1936]) 15. 
111 Hettema, ‘Jhr. Felix Ortt’ (z.j. [1936]) 7. 
112 Vosmaer, ‘Ortt als ingenieur’ (z.j. [1936]) 37; Tenhaeff, ‘Bij de herdenking van de honderdste 
geboortedag van Felix Ortt’ (1966) 50. 
113 Houkes, ‘Ortt, Jonkheer Felix Louis’, (geraadpleegd op 1 september 2008) 
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woonde tussen 1902 en 1903 in de christenanarchistische kolonie de Internationale 
Broederschap in Blaricum. Walden vormde een onderdeel van de Vereeniging 
Gemeenschappelijk Grondbezit, waarvoor zowel Van Eeden als Ortt zich sterk maakte. 
De huwelijken van beiden kwamen in deze periode onder grote spanningen te staan. 
Martha van Vloten vroeg in 1907 een scheiding aan.114 Van Eeden had toen al zes jaar 
een buitenechtelijke verhouding met Truida Everts en nog langer een, weliswaar 
platonische, relatie met Betsy van Hoogstraten. Van Eeden kreeg met Truida Everts  
twee zoons. Uit zijn huwelijk met Martha had hij al twee zoons. Ortt scheidde in 1905 
en ging in datzelfde jaar een zogenaamd ‘vrij huwelijk’ aan met Tine Hinlopen. In 
1932 hertrouwde hij met Maria Theresia Zeijlemaker. Uit zijn eerste twee huwelijken 
kreeg hij zes kinderen. 

Van Eeden en Ortt waren voor hun inkomen beiden afhankelijk van derden. Van 
Eeden had in 1893 de kliniek met Van Renterghem vaarwel gezegd en moest daarna 
rondkomen van zijn schrijversactiviteiten en het geld van zijn moeder en van Martha. 
Walden was financieel een grote strop. Ortt was na het opzeggen van zijn baan bij 
Rijkswaterstaat van 1899 tot 1915 particulier secretaris van een welgestelde dame die 
hem onderhield: mevrouw C. van der Hucht-Kerkhoven, voorvechtster van de 
dierenbescherming, kinderbescherming en goed lager onderwijs.  

De posities die Van Eeden en Ortt innamen in het literaire veld verschilden nogal 
van elkaar. Van Eeden brak door met De kleine Johannes en stond mede aan de wieg 
van de beweging van Tachtig. Toch werd hij van meet af aan als een afwijkende figuur 
in deze beweging beschouwd, bijvoorbeeld door mede-Tachtiger Willem Kloos: ‘“De 
Kleine Johannes” is geen kunst, die bestaat alleen om haarzelfs wil, maar ook om het 
ethische gedachteleven, dat er in gesymboliseerd wordt en om de sentimenten die het 
door associatie in ons opwekt.’115 In de jaren 1890 bleek echter dat Van Eeden niet de 
enige schrijver was die een autonome kunstopvatting wilde verbinden met 
maatschappelijk engagement.116 Van Eedens literatuuropvattingen verschilden dan ook 
alleen gradueel en niet essentieel van die van zijn mede-Tachtigers (in hfst.5 zal ik hier 
dieper op ingaan). Hoewel Van Eeden door zijn veelsoortige activiteiten een bekende 
Nederlander was, dwongen de slechte kritieken hem zijn blik steeds meer op het 
buitenland te richten. Verschillende werken kwamen, met wisselend succes, in het 
buitenland uit en hij begaf zich in allerlei internationale intellectuele kringen, 
waaronder de Forte Kreis. Ortt was vooral binnen zijn eigen kring, de veelal aan elkaar 
gelieerde humanitaire bewegingen, een vooraanstaand persoon.117 Op literair gebied 
was hij maar een beperkt aantal jaren actief. Hij schreef zijn vier romans in de jaren 
tussen 1899 en 1905. De 248 titels die van hem beschikbaar zijn in de Nederlandse 
bibliotheken zijn dan ook vooral te karakteriseren als beschouwend werk (essays, 
brochures, boeken) met een grote thematische rijkdom: (populaire) wetenschap, 

                                                        
114 Van Uuden en Stokvis, De gezusters van Vloten (2007) 206-218. 
115 Kloos, ‘Literaire kroniek’ (1887) 458. 
116 Kemperink, ‘Utopisme en schoonheid rond 1900’ (2005). 
117 Zie bijvoorbeeld de lovende beschrijvingen in: Ortt, ‘De wetenschappelijke waarde van Bircher-
Benner’s theorie’ (1936). 
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filosofie, parapsychologie, occultisme, religie, natuurgeneeswijze, pedagogiek, etc. 
Met recht is hij een ‘veelschrijver’ genoemd.118 

Ortt bleef tot aan het eind van zijn leven schrijven. Hij overleed in 1959 op 93-
jarige leeftijd nadat hij nog tot enkele minuten daarvoor zijn kroontjespen had 
gehanteerd.119 Daarmee vormde hij het tegendeel van Van Eeden. Deze had zich in 
1921 tot het rooms-katholicisme bekeerd en leefde daarna steeds meer naar binnen 
gericht. In de jaren voor zijn dood in 1932 takelde hij geestelijk sterk af en was hij een 
schim van de vitale en veelzijdige man die hij eens was geweest.120 

 

1.4 Het corpus 

Het corpus bestaat uit een veelsoortige hoeveelheid teksten: literaire en 
wetenschappelijke teksten, creatieve en beschouwende werken, tendensromans, 
gedichten, werken die wél en werken die níet in de (literaire of wetenschappelijke) 
canon zijn beland,  egodocumenten – om maar eens een paar categorieën te noemen die 
elkaar ook deels overlappen. Van Eeden schreef zowel proza, poëzie als toneel. Het 
creatieve werk bestaat wat Ortt betreft voornamelijk uit proza. Het beschouwende werk 
neemt in het oeuvre van beide auteurs een omvangrijke positie in. De specificiteit van 
de tekstsoorten, zoals bijvoorbeeld genrekenmerken, is altijd in de interpretatie 
betrokken. De focus van het onderzoek ligt echter niet zozeer op het onderscheid 
tussen teksten, maar op discoursen en ideologieën die zich door allerlei verschillende 
soorten teksten heen bewegen. Vanuit deze optiek worden bij de analyse van het werk 
van Van Eeden en Ortt creatief en niet-creatief werk (beschouwend werk, 
egodocumenten) naast elkaar bestudeerd. Deze verschillende soorten teksten kunnen 
elkaar verhelderen; ze zijn elkaars context bij de interpretatie. Hierbij moet wel de 
nodige voorzichtigheid in acht worden genomen. Deze geldt ten aanzien van de 
polemisch-strategische situatie waarin tekstexterne poëticale uitlatingen in 
beschouwend werk en egodocumenten zich bevinden.121 Daarnaast is ook de factor tijd 
van belang. Dit laatste geldt met name voor Ortt aangezien hij, zoals gezegd, na 1905 
geen creatief werk meer schreef. Toch zijn ook zijn beschouwende teksten van na 1905 
relevant voor dit onderzoek, omdat ze de mogelijkheid bieden de ontwikkeling van zijn 
denken te blijven volgen en zo eveneens inzicht verschaffen in de manier waarop Ortt 
verschillende kennisdomeinen met elkaar trachtte te verbinden.  

Er bestaat een grote onevenredigheid tussen de hoeveelheid beschikbare teksten 
van beide auteurs. Van Ortt is zowel veel minder primaire als secundaire literatuur 
voorhanden. Wat betreft de egodocumenten is de verhouding wel erg scheef; van Ortt 
zijn deze nauwelijks te vinden.122 Navraag bij het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis in Amsterdam, waar wel de leenbibliotheek van de Nederlandsche 
                                                        
118 Huisman, ‘Wie geneest?’ (2003) 112. 
119 Niermans, ‘Felix Ortt herdacht’ (1966). 
120 Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 502-576. 
121 Van den Akker, Een dichter schreit niet (1985) 19-35. 
122 In het archief van de familie Ortt in het Utrechts archief zijn geen egodocumenten van Felix Ortt te 
vinden. Amanda Kluveld heeft dit hiaat ook vastgesteld in haar proefschrift: Kluveld, Reis door de 
hel der onschuldigen (2000) 146. 
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Vegetariërs Bond die Ortt beheerde aanwezig is, heeft helaas niets opgeleverd. In 
andere archieven heb ik enkele brieven gevonden van Ortt.123 Verder heb ik een drietal 
interviews gehouden: met Jan-Arend Niermans (kleinzoon van Ortt), met Felicia en 
Agaath Otter (Felicia is de peetdochter van Ortt), en met Diddy Mahler (directeur van 
Felixoord, vegetarisch verzorgingshuis te Oosterbeek). Het blijft, ook na deze 
interviews, een raadsel waar alle brieven van de ‘veelschrijver’ Ortt zijn gebleven.124 

De egodocumenten van Van Eeden hebben wel de tand des tijds doorstaan. Al zijn 
bewaard gebleven dagboeken en brieven zijn beschikbaar. Deze zijn deels uitgegeven 
en alles is in te zien in het archief van de Universiteit van Amsterdam. Dat 
egodocumenten een strategische functie kunnen hebben, blijkt uit het feit dat Van 
Eeden zijn dagboek bewust liet rondslingeren en lezen aan anderen. In 1906 hield hij er 
al rekening mee dat het geschrift eens gepubliceerd zou worden. De eerste editie 
verscheen al tijdens zijn leven (in 1929).125 Uit Van Eedens dagboek, maar ook uit 
andere bronnen, kan worden opgemaakt dat Van Eeden niet alleen een schrijver was, 
maar ook een lezer. Hij las veel – Darwin bij het ontbijt – en divers. Ook maakte hij 
aantekeningen over datgene wat hij las.126 Uit een blik op de categorieën van zijn 
nagelaten bibliotheek blijkt zijn veelsoortige interesse: literatuur, letterkunde, kunst, 
muziek, theologie, mystiek, filosofie, sociologie, recht, politiek, geschiedenis, 
orientalia, klassieke filologie, botanie, natuurwetenschap, mathematiek, geneeskunde, 
ethnologie en geografie.127 Vooral de in de bronnen genoemde 
natuurwetenschappelijke werken en de aantekeningen daarover zijn natuurlijk een 
goudmijn voor dit onderzoek.  
 Ondanks de asymmetrische verhouding tussen de beschikbare bronnen van Ortt en 
Van Eeden acht ik het om inhoudelijke redenen zinvol beide auteurs te behandelen. 
Niet alleen hun levensloop, maar ook de manier waarop ze tegen wetenschap aankeken 
vertoont kenmerkende parallellen en verschillen die dit onderzoek een bredere 
reikwijdte kunnen geven.  
 De bronnen die relevant zijn voor de cultuurhistorische context heb ik eerder al 
aangegeven (§ 1.2): voor inzicht in het brede spectrum aan kennis zal ik gebruik maken 
van de relevante secundaire literatuur die voorhanden is, maar waar nodig ook van 
primaire bronnen van wetenschappers en popularisatoren (in deze periode vaak 
dezelfde personen). Voor alle genoemde bronnen geldt dat ik geen volledigheid 
pretendeer, maar een selectie maak op basis van mijn probleemstelling. 
 

                                                        
123 In het Rijksarchief Noord-Holland correspondentie met H.A. Lorentz (zie § 3.3); in het Haags 
gemeentearchief correspondentie met H.P. Bremmer (zie § 5.1); in Antiquariaat Lilith te ’s-
Hertogenbosch correspondentie met C.U. Ariëns Kappers (zie § 2.1). 
124 Hij moet dagelijks meerdere brieven hebben ontvangen en geschreven. Zie hierover: Hettema, 
‘Jhr. Felix Ortt’ (z.j. [1936]) 10: ‘Na een radiorede ontving hij [Ortt] eens over de 500 brieven!’. 
Kaayk, ‘Felix Ortt’ (z.j. [1946]) 19: ‘En dan niet te vergeten de duizenden brieven, die hij schreef 
[…].’ Of Ortt een dagboek heeft bijgehouden is mij onbekend. 
125 Van Eeden, Dagboek I (1971) 7, 22. Op 6 april 1906 schrijft Van Eeden: ‘Ik denk er over […] dit 
boek in ’t vervolg zoo te schrijven dat het na mijn dood gedrukt zou kunnen worden. Aanteekeningen, 
die ook voor de wereld van belang zijn.’ Van Eeden, Dagboek II (1971). 
126 Van Eeden, Aantekeningen en citaten. 
127 N.N., Bibliotheek van wijlen dr. Frederik van Eeden (1934). 
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1.5 Probleemstelling en opzet 

Concluderend uit het voorgaande kan mijn probleemstelling nu nader worden 
gepreciseerd tot de volgende vragen: 
 

1. Wat zijn de aard en de functie van de literaire verwerking van 
natuurwetenschap in het werk van Frederik van Eeden en Felix Ortt in de 
periode 1880-1930? 

2. Hoe zijn de uitkomsten van de eerste onderzoeksvraag te plaatsen in de 
autonomisering van het literaire en het wetenschappelijke domein die zich in 
deze periode voltrok? 

 
De drie hoofdstukken die de kern uitmaken van dit boek hebben als onderwerp de 
literaire verwerking van de wetenschappelijke gebieden die met betrekking tot de 
eerste onderzoeksvraag als het meest vruchtbaar worden beschouwd: de evolutieleer 
(hfst. 2), de thermodynamica (hfst. 3), en de wiskunde (hfst. 4). Hier zullen met behulp 
van tekstuele analyses de aard en de functies van de literaire verwerking van 
natuurwetenschappelijk gedachtegoed in het werk van Van Eeden en Ortt worden 
bepaald. Zowel de door het literaire en het wetenschappelijke discours gedeelde kennis 
als de eigenzinnige, literaire vertaling die deze verkrijgt, komt in deze hoofdstukken 
aan bod. Elk van deze hoofdstukken begint steeds met een beknopte inleiding in de 
wetenschappelijke theorievorming en haar verbreiding, aangezien deze informatie bij 
de meeste lezers niet als bekend mag worden verondersteld. Daarna komt de literaire 
verwerking aan bod, waarbij de paragrafen telkens een bepaalde interpretatie of 
redeneerwijze aanduiden. Ik benadruk nog eens, wellicht ten overvloede, dat de 
scheiding tussen wetenschap, popularisering en literaire verwerking in werkelijkheid 
vaak niet zo strikt lag als het hier in de presentatie van het onderzoek soms mag lijken. 

In het vijfde hoofdstuk wordt het perspectief verschoven van de teksten zelf naar 
de door de auteurs en hun critici geformuleerde opvattingen over literatuur. Het doel is 
om poëticale uitspraken, van schrijvers en van critici, over de relatie tussen literatuur 
en wetenschap in kaart te brengen. Hoe zagen de schrijvers hun eigen veelzijdige 
positie in een tijdperk waarin autonomisering, professionalisering en specialisatie het 
devies waren? En hoe keken hun critici hier tegenaan? Antwoorden op deze vragen 
kunnen licht werpen op de eerder genoemde hypothese over de rol van beide schrijvers 
als door de moderniteit ingehaalde homines universales (zie § 1.2). Hierbij zullen ook 
ideeën over het ontstaan van de moderne intellectueel worden betrokken. Aangezien de 
tekstanalyse van de literaire werken zelf het hoofddoel vormt van dit onderzoek, is dit 
laatste hoofdstuk voornamelijk tentatief en vormt het een mogelijke aanzet tot verder 
onderzoek.  

Het zesde, concluderende hoofdstuk brengt de lijnen die zijn uitgezet samen. Dit 
betekent allereerst een karakterisering van de meest kenmerkende aspecten van de 
literaire verwerking van natuurwetenschap in het werk van Van Eeden en Ortt.  
Vervolgens zullen de verschillende interdiscursieve functies van deze verwerking 
worden geëvalueerd. Aan de hand van de gevonden antwoorden komt ook een aantal 
meer fundamentele kwesties met betrekking tot de relatie tussen literatuur en 
wetenschap aan bod. Ten slotte worden de resultaten van de tekstanalytische 
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hoofdstukken (2, 3, en 4) in verband gebracht met het biografisch-institutionele vijfde 
hoofdstuk. Hierdoor moet het mogelijk zijn om een antwoord te formuleren op de 
vraag hoe de onderzoeksresultaten geduid kunnen worden met betrekking tot de 
autonomisering van het literaire en wetenschappelijke domein rond 1900. Ten slotte 
zullen ook nog enkele opmerkingen worden gemaakt over de manier waarop dit 
onderzoek bijdraagt aan het denken over moderniteit, moderniteitskritiek en de 
Nederlandse cultuur rond 1900. 



    

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 2 

‘Toch wint de zachte liefde veld’ 
 De literaire verwerking van de evolutieleer 

 
 

My mind seems to have become a kind of machine for grinding general laws out 
of large collections of facts, but why this should have caused the atrophy of that 
part of the brain alone, on which the higher tastes depend, I cannot conceive. […] 
A man with a mind more highly organised or better constituted than mine, would 
not, I suppose, have thus suffered; and if I had to live my life again, I would have 
made a rule to read some poetry and listen to some music at least once every 
week; for perhaps the parts of my brain now atrophied would thus have been kept 
active through use. 

   Charles Darwin, The autobiography of Charles Darwin (1995) [1881] 35. 
 

Ik vertelde Herman [Gorter] van Darwin’s machine worden, alleen geschikt om 
wetten uit feiten te maken, ongeschikt voor mooi-emotie. “Een waarschuwend 
voorbeeld” zei ik. Waarom? zei Herman, “als hij dat maar goed doet.” 

   Frederik van Eeden, Dagboek I (1971) 19 september 1893. 
 
Toen Frederik van Eeden in 1893 de autobiografie van Charles Darwin las, werd hij 
getroffen door een opvallende observatie die de beroemde bioloog met betrekking tot 
zijn eigen mentale evolutie had gedaan.1 Darwin kon aan het eind van zijn leven niet 
meer van poëzie, schilderkunst en muziek genieten – alleen romans met een ‘happy 
end’ en met aardige, liefst vrouwelijke personages wisten hem nog te bekoren.2 In de 
ogen van Van Eeden was het ‘machine worden’ van Darwin, maar ook van de 
natuurwetenschap als geheel, een bedenkelijke ontwikkeling.3 Toch had hij 
tegelijkertijd grote bewondering voor Darwin en diens evolutietheorie nam een 
belangrijke plaats in zijn denken in. Ditzelfde gold voor Felix Ortt – en voor vele 
anderen. Maar dit wil allerminst zeggen dat deze theorie onomstreden was, 
integendeel.  

Juist tijdens het fin de siècle zag het er niet naar uit dat Darwins evolutietheorie de 
twintigste, laat staan de eenentwintigste eeuw zou halen. Door de kritiek en de vele 
alternatieve theorieën die in de decennia rond 1900 grote aanhang verkregen, is deze 
periode wel gekarakteriseerd als de ‘eclipse of Darwinism’.4 Pas in de jaren 1930-
1940, toen de evolutionaire synthese tot stand kwam, werd het pleit ten gunste van 
Darwin beslecht. Tegenwoordig is deze synthese van darwinisme en genetica nog 
steeds het dominante paradigma in de biologie. 

                                                        
1 Hij sprak hierover niet alleen met Herman Gorter, zoals blijkt uit zijn dagboek, maar maakte er ook 
aantekeningen van: Van Eeden, Aantekeningen en citaten. 
2 Darwin, The autobiography of Charles Darwin (1995) [1881] 34-35. 
3 Zie over de ‘mens als machine’ en de kritiek hierop § 3.3. 
4 Bowler, The eclipse of darwinism (1983). 
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De receptie van Darwins evolutietheorie is dus niet zo eenduidig als de 
‘historiografie van de overwinnaars’ ons lang heeft willen doen geloven. Dit heeft niet 
alleen te maken met het feit dat Darwins theorie lange tijd niet dé maar één van de vele 
evolutietheorieën was, maar ook met het begrip van zijn theorie zelf. Doorgaans wordt 
zijn theorie vooral mechanistisch begrepen als een niet-doelgerichte dynamiek waarin 
toeval en strijd centraal staan. Maar verschillende (literatuur)historici hebben erop 
gewezen dat Darwins theorie ook ruimte liet voor een meer doelgerichte, optimistische 
interpretatie. Dit had vooral te maken met de rol die oudere denkbeelden over evolutie 
in Darwins theorie speelden.5  

Voor een goed begrip van Darwins theorie en de receptie daarvan zal ik eerst haar 
wetenschappelijke, literaire, mythische en ideologische wortels belichten. Hieruit zal 
blijken dat deze theorie was ingebed in een gedeeld discours. Vervolgens zal de 
toepassing van het darwinisme op mens en maatschappij aan bod komen, maar ook de 
kritiek die het darwinisme te verduren kreeg rond 1900 en de andere verklaringen die 
toen opgeld deden. De verschillende evolutietheorieën die om dominantie streden, 
lieten ruimte voor zowel hoopgevende als ontnuchterende conclusies. De centrale 
vraag van dit hoofdstuk is welke (delen van) evolutietheorieën Van Eeden en Ortt 
aangrepen om hun visies te onderbouwen en welke redeneerwijzen ze hiertoe 
gebruikten en aanpasten naar eigen goeddunken. Gezien de optimistisch-utopistische 
inslag van het Nederlandse fin de siècle in het algemeen6 en van Van Eeden en Ortt in 
het bijzonder valt te verwachten dat deze teneur de boventoon voert. Hun creatieve 
verwerking van de evolutieleer zal ik in kaart brengen aan de hand van de belangrijkste 
‘hete hangijzers’: de aard en de richting van de  ontwikkeling (§ 2.1); de verhouding 
tussen mens en dier (§ 2.2); en ten slotte degeneratie en regeneratie (§ 2.3). 
 

Darwins evolutietheorie als gedeeld discours 

In juni 1858 las Charles Darwin een voor publicatie bestemd manuscript van Alfred 
Russel Wallace, waarin deze een evolutietheorie ontvouwde op basis van natuurlijke 
selectie. Aangezien Darwin daarover zelf al zo’n twintig jaar aan het denken was, 
voltooide hij in allerijl zijn On the Origin of Species by means of Natural Selection, or 
the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (1859). Zijn centrale idee 
was dat het leven op aarde zich ontwikkelt door een evolutieproces waarbij soorten 
veranderen als gevolg van toevallige, erfelijke variaties, voortplanting en natuurlijke 
selectie. Hij ondersteunde zijn theorie met een enorme hoeveelheid biologische, 
paleontologische, embryologische en anatomische gegevens. Het meest revolutionaire 
aspect van zijn theorie was natuurlijke selectie. Het idee hiertoe deed Darwin op nadat 

                                                        
5 Beer, Darwin’s plots (1983) 6-7; Richards, Darwin and the emergence of evolutionary theories 
(1987); Richards, The meaning of evolution (1992); Hegeman, ‘Darwin en onze voorouders’ (1970) 
280-285; Kemperink, ‘“Excelsior” is het devies van de natuur ’ (1998) 106; Kemperink, ‘Een happy 
end volgens Darwin’ (2002) 158. 
6 Zie bijvoorbeeld de verschillende bijdragen in twee themanummers over het Nederlandse fin de 
siècle: Bijdragen en mededelingen tot de geschiedenis der Nederlanden 106 (1991); Bijdragen en 
mededelingen tot de geschiedenis der Nederlanden 117 (2002). Zie ook: Bank en Van Buuren ed., 
1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (2000). 
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hij al lang en breed was teruggekeerd van zijn vijf jaar durende reis met de Beagle en 
toen hij Thomas Malthus’ Essay on the principle of population (1798) las. In het 
weinig optimistisch stemmende demografische model van Malthus, dat overigens ook 
voor Wallace een belangrijke inspiratiebron vormde, werd gesteld dat vergroting van 
de voedselvoorraad nooit gelijke voet kon houden met een ongebreidelde toename van 
de bevolking. Hierdoor zag Darwin in dat er in de voortdurende strijd om het bestaan, 
als gevolg van deze structurele onevenwichtigheid, een mechanisme moest zijn dat 
zorgde voor voortbestaan dan wel uitroeiing en hij noemde dit ‘natural selection’. 
Competitie leidde tot een natuurlijke selectie van de toevallige gunstige variaties, 
waardoor de soort geleidelijk veranderde.7 

In tegenstelling tot het mechanisme van natuurlijke selectie waren denkbeelden 
over evolutie al veel ouder. Het doorwerken van deze oudere ideeën in het denken van 
Darwin zorgde voor een optimistischer kijk op de zaak dan het meedogenloze principe 
van natuurlijke selectie deed vermoeden.  In dit verband kan ik alleen wijzen op de 
belangrijkste, en voor mijn betoog meest relevante van deze oudere denkbeelden.8 Het 
gaat hierbij zowel om wetenschappelijk, literair, mythisch als ideologisch 
gedachtegoed. 

De oorsprong van het idee van evolutionaire ontwikkeling lag in de achttiende 
eeuw. Toen transformeerde de statische opvatting van de organische kosmos, 
gesymboliseerd als ‘the great chain of being’, tot een dynamische visie, waarin 
verandering en vooruitgang mogelijk werden. In dit ‘Romantic evolutionism’, een term 
die Arthur Lovejoy heeft gegeven aan deze nieuwe manier van denken, was de wereld 
nog niet volmaakt, maar wel vervolmaakbaar.9 In de achttiende eeuw werd dit idee van 
progressieve verandering vooral naar voren gebracht door filosofen. De studie van de 
natuur was daarentegen nog steeds ingebed in het statische idee van een goddelijke 
orde en de taak van de natuurhistoricus was taxonomie: het classificeren van deze 
natuurlijke orde. De enige uitzondering hierop vormde de Fransman Georges Louis 
Leclerc, graaf de Buffon, die weliswaar geen evolutionist in hedendaagse zin was, 
maar wel uitging van een dynamische opvatting van de natuur.10  

Na 1800 verbreidde de dynamische opvatting van de natuur zich binnen de 
biologie, in het bijzonder door het werk van de Franse zoöloog Jean-Baptiste de 
Lamarck. In tegenstelling tot veel van zijn collega’s stelde hij dat soorten niet statisch 
waren, maar onderhevig waren aan verandering. Deze verandering was volgens 
Lamarck te karakteriseren als een progressief proces. Hiervoor zag hij twee oorzaken: 
een natuurlijk streven naar toenemende complexiteit en de ‘wil’ van het organisme om 
te reageren op zijn omgeving. De veranderingen in het organisme waartoe dit leidde, 

                                                        
7 Theunissen en Visser, De wetten van het leven (1996) 136; Fichman, Evolutionary theory and 
Victorian culture (2002) 25, 31. 
8 Zie hfst. 1 voor het voorbehoud dat gemaakt moet worden bij het traceren van voorlopers van 
wetenschappelijke theorieën. Met betrekking tot voorlopers van Darwin geldt dit voorbehoud 
eveneens. Zie hierover: Bowler en Morus, Making modern science (2005) 135. 
9 Hanegraaff, ‘Romanticism and the esoteric tradtion’ (1998) 241. 
10 Hermans, De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme (2003) 44-46; Theunissen en Visser, De 
wetten van het leven (1996) 45. 
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waren erfelijk en accumuleerden over verschillende generaties.11 Het treffendste 
voorbeeld van het lamarckiaanse evolutieprincipe is de lange nek van de giraffe. 
Volgens een lamarckist zou deze ontstaan zijn omdat de voorouders van de giraffe 
altijd hun nek moesten uitrekken om bij de blaadjes van bomen te komen. Dit gedrag 
zou fysiologische veranderingen teweeg hebben gebracht die vervolgens door de 
nakomelingen zouden zijn geërfd.  

Vanwege het gebrek aan bewijs en het speculatieve karakter van zijn theorie vond 
Lamarck maar nauwelijks steun. Dit veranderde door het werk van Darwin, die in 
aanraking was gekomen met Lamarcks werk via de Britse lamarckiaan en politieke 
radicaal Robert Grant. Darwin noemde Lamarck in het voorwoord van de eerste druk 
van de Origin een ‘justly celebrated naturalist’. Maar hij zou pas in latere drukken 
diens leer van de erfelijkheid van verworven eigenschappen als een aanvulling zien op 
de werking van natuurlijke selectie.12 Het bood zijn publiek de mogelijkheid om de 
vermeende scherpe kanten – toeval, geen vrije wil, geen noodzakelijke vooruitgang – 
weg te nemen van zijn theorie van natuurlijke selectie. Het lamarckisme kon als een  
een uitweg worden gezien, omdat het organismen de mogelijkheid bood actief deel te 
nemen aan hun evolutie. Dit zorgde, zoals nog uitgebreid ter sprake zal komen, ook 
tijdens het fin de siècle voor de grote aantrekkingskracht van Lamarcks theorie. 

 Naast wetenschappelijke invloeden moet hier ook gewezen worden op de literaire 
en mythische wortels van de Origin of species. In het kielzog van de Engelse 
literatuurhistorica Gillian Beer is de afgelopen decennia veel onderzoek verricht naar 
het gedeelde literaire discours waarin Darwins werk geplaatst kan worden.13 De 
metafysische leegte die zijn theorie voor velen dreigde te veroorzaken, kon door de 
aanwezigheid van voor ieder herkenbare mythes en analogieën weer worden opgevuld. 
Een goed voorbeeld hiervan is de eeuwige cyclus van de natuur. Natuurlijke selectie 
stond voor dood en uitroeiing. Hieraan kon een troostende draai worden gegeven door 
het principe voor te stellen als metamorfose, een positieve en creatieve kracht die in 
haar literaire vorm teruggaat op het werk van Ovidius.14  

Een literair stijlmiddel dat Darwin volop gebruikte was personificatie. De natuur 
werd door Darwin en zijn tijdgenoten met een hoofdletter geschreven en als vrouwelijk 
aangeduid. Daardoor ontstond het beeld van een goede, zorgende Moeder Natuur. Ook 
het principe van natuurlijke selectie werd door Darwin gepersonificeerd. Hieruit blijkt 
de invloed van de in Engeland zeer prominente natuurlijke theologie waarin de natuur 
als goddelijk ontwerp werd bestudeerd. In lijn met deze traditie, waarmee Darwin in 
zijn studiejaren in contact kwam, stelde hij het principe van natuurlijke selectie voor 
als alwetende en machtige ‘Designer’ met een goddelijk plan: ‘it may be said that 
natural selection is daily and hourly scrutinizing, throughout the world, every variation, 

                                                        
11 Theunissen en Visser, De wetten van het leven (1996) 129-133. 
12 Darwin, Origin of species (2002) [1859] xiii. Over Darwins onderschrijving van Lamarck in latere 
drukken, zie: Ruse, Monad to man (1996) 139. 
13 Beer, Darwin’s plots (1983); Young, Darwin’s metaphor (1985); Bulhof, Darwins Origin of 
species (1988); Levine, Darwin and the novelists (1991); Beer, Open fields (1996); Carroll, Literary 
darwinism (2004). 
14 Beer, Darwin’s plots (1983) 111-112; Kemperink, ‘“Excelsior” is het devies van de natuur ’ (1998) 
106. 
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even the slightest; rejecting that which is bad, preserving and adding up all that is 
good; silently and insensibly working, whenever opportunity offers, at the 
improvement of each organic being in relation to its organic and inorganic conditions 
of life.’15 Dergelijke personificaties zorgden niet alleen voor herkenning, maar leidden 
ook tot verwarring en onbegrip. In latere drukken van zijn Origin bracht Darwin 
aanpassingen op dit vlak aan, ook al vond hij dat ‘every one knows what is meant and 
is implied by such metaphorical expressions; and they are almost necessary for 
brevity.’16 

Ten slotte kan hier de ideologische inbedding van Darwin en zijn werk niet 
onvermeld blijven. Ook hij was een kind van zijn tijd. Het meest doordringende idee in 
deze periode was het denken in termen van vooruitgang.17 Zijn grootvader, de 
vrijdenker en evolutionist Erasmus Darwin, had in 1803 al geschreven dat ‘all the 
productions of nature are in their progress to greater perfection’ – een passage die 
Charles Darwin later omcirkelde.18 In 1844 publiceerde de Schotse journalist-uitgever 
Robert Chambers anoniem Vestiges of the natural history of creation, waarin 
evolutionaire vooruitgang als goddelijke voorbeschikking werd voorgesteld. Het 
enorme succes van dit boek en het verhitte debat dat het veroorzaakte, plaveide de weg 
voor de ontvangst van de Origin. Door Vestiges veronderstelde het publiek dat evolutie 
als vanzelfsprekend ook vooruitgang betekende.19 

Hoewel Darwins evolutietheorie en vooral het mechanisme van natuurlijke selectie 
daarin niet duidden op vooruitgang, was dit concept wel degelijk bepalend voor 
Darwins denkkader.20 Naast het eerder genoemde demografische model van Malthus 
was er de invloed van het vrije-marktmodel van Adam Smith, waarin de ‘economy of 
nature’ garant stond voor evenwicht en harmonie. In de eerste druk was het nog 
aarzelend, maar in de volgende drukken van Origin kwam de gedachte dat evolutie tot 
steeds hogere vormen van perfectie leidde sterker op de voorgrond.21 Toch was de 
manier waarop Darwin met het begrip ‘progress’ omging complex en dubbelzinnig, 
omdat progressieve ontwikkeling geen eenduidig begrip was – wat is ‘beter’ of 
‘hoger’? – en het bovendien geen noodzakelijk uitkomst was van zijn theorie.22 De 
beroemde slotalinea uit het werk, waarin hij op lyrische toon beschrijft hoe uit de 
meedogenloze wetten van de natuur de prachtigste en wonderbaarlijkste vormen 

                                                        
15 Darwin, Origin of species (2002) [1859] 84. 
16 Hermans, De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme (2003) 22; Beer, Darwin’s plots (1983) 68; 
Ruse, Monad to man (1996) 166; Young, Darwin’s metaphor (1985) 79-125. 
17 Bowler, The invention of progress (1989). 
18 Ruse, Monad to man (1996) 155. 
19 Secord, Victorian sensation (2000) 506-511; Bowler en Morus, Making modern science (2005) 
142. 
20 Theunissen en Visser, De wetten van het leven (1996) 249-250; Ruse, Monad to man (1996) 526-
539.   
21 Zie voor Darwins veelvuldige gebruik van ‘perfection’: E. Mayr, Het recht van de sterkste. Darwin 
en het ontstaan van de moderne evolutietheorie [vert. van One long argument (Londen etc., 1991)] 
(Amsterdam 1992) 84, zoals geciteerd door: Hermans, De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme 
(2003) 278. 
22 Zie voor een goed overzicht van de wetenschappelijke discussie hierover: Rosslenbroich, ‘The 
notion of progress in evolutionary biology’ (2006). 
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voortkomen, laat echter vooral optimistische conclusies toe. Darwin zag niet alleen in 
romans, maar ook in zijn eigen werk en in de evolutie als zodanig graag een ‘happy 
end’: 
 

It is interesting to contemplate an entangled bank, clothed with many plants of 
many kinds, with birds singing on the bushes, with various insects flitting about, 
and with worms crawling through the damp earth, and to reflect that these 
elaborately constructed forms, so different from each other, and dependent on 
each other in so complex a manner, have all been produced by laws acting around 
us. […] Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted 
object which we are capable of conceiving, namely, the production of the higher 
animals, directly follows. There is grandeur in this view of life, with its several 
powers, having been originally breathed into a few forms or into one; and that, 
whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from 
so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have 
been, and are being, evolved.23 

 
Hoewel de ‘inblazing’ van het eerste leven op aarde een Schepper doet vermoeden, 
moet deze zinsnede niet zozeer als een handreiking aan de christelijke lezers worden 
gezien, maar veeleer als erkenning dat de oorsprong van het leven nog een raadsel was. 
De wetenschap kon vooralsnog alleen uitspraken doen over de ontwikkeling van het 
leven. Over de aard van deze ontwikkeling kon, zoals uit dit citaat blijkt, geen twijfel 
bestaan. Oorlog, honger en dood in de natuur waren de voorwaarden, maar de uitkomst 
van dit zuur zou zoet zijn. Zo kon in de Origin zowel een pessimistische als een 
optimistische boodschap worden ontwaard, waarmee de lezers dus alle kanten op 
konden.  
 
In het debat dat na de publicatie van Origin of species losbarstte, speelden  
wetenschappelijke en wereldbeschouwelijke argumenten voortdurend door elkaar heen. 
Dit is overigens vandaag, in ieder geval in de publieke discussie, niet anders.24 De 
discussies bleven dan ook niet beperkt tot de biologie. Al snel begonnen sociologen, 
antropologen, economen, en politici zich ermee te bemoeien en met de toepassing van 
Darwins theorie op hun vakgebied ontstond datgene wat later ‘sociaal darwinisme’ 
ging heten.25 De meest invloedrijke sociaal-darwinistische toepassingen waren van de 
hand van Herbert Spencer en Francis Galton, een neef van Darwin. Spencer was al in 
1851 begonnen met de ontwikkeling van zijn ‘system of synthetic philosophy’ 
waarbinnen zowel de evolutieleer als de thermodynamische hoofdwetten een plaats 
kregen (zie hierover § 3.1). Hoewel de van hem afkomstige beroemde leuze ‘survival 

                                                        
23 Darwin, Origin of species (2002) [1859] 490.  
24 Vgl. Achterhuis, ‘Genomics en wereldbeeld’ (2003). 
25 Sociaal-darwinisme is een verzamelnaam voor velerlei stromingen op sociaal, economisch en 
staatkundig terrein, die de evolutieleer toepasten op het maatschappelijk leven, waarbij de gedachte 
centraal stond dat maatschappelijke vooruitgang aan selectie en strijd om het bestaan te danken was. 
Noordman, Om de kwaliteit van ons nageslacht (1989) 25. Zie voor moeilijkheden rond het begrip 
‘sociaal-darwinisme’: Hermans, De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme (2003) 23-37; Snelders et 
al., ‘Genetica tussen harde en zachte erfelijkheid 1900-2000’ (2003) 9. 
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of the fittest’ anders doet vermoeden, beschouwde hij niet zozeer natuurlijke selectie 
maar lamarckistische ‘use-inheritance’ als motor van de evolutie. ‘Use-inheritance’ 
was het door Lamarck geopperde evolutiemechanisme waarbij organen worden 
ontwikkeld of afgebroken al naar gelang hun nuttigheid of onnuttigheid. Deze 
veranderingen kunnen door erfelijkheid op toekomstige generaties worden 
overgebracht. Het vooruitgangsdenken en de morele perfectionering van de mens 
maakten Spencers werk ook in Nederland zeer populair.26 Galton was de grondlegger 
van de eugenetica, een term die hij in 1883 voor het eerst gebruikte voor ‘de studie der 
oorzaken welke de eigenschappen der toekomstige geslachten verbeteren of doen 
achteruitgaan – zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied.’ Zijn streven was een 
voortplantingsbeleid dat gericht was op het numerieke overwicht van de bovenlaag in 
de maatschappelijke hiërarchie.27  

Darwinisme en sociaal-darwinisme waren niet strikt te scheiden. In Origin of 
species kwam de mens niet voor, behalve in die ene beroemde zin waarin Darwin de 
belofte uitspreekt dat ‘light will be thrown on the origin of man and his history’. Maar 
uit zijn Notebooks weten we dat hij zijn theorie al van meet af aan ook als verklaring 
hiervoor bedoeld had.28 Pas met de publicatie van Descent of man in 1871 gaf Darwin 
zijn visie op de rol van de mens in de evolutie. Hij verdedigde de stelling dat mensen 
alleen gradueel en niet essentieel van dieren verschilden. Dit was voor religieuze 
kringen moeilijk te verteren, aangezien de unieke status van de menselijke ziel en 
moraal in het geding was. Uit het boek blijkt dat darwinisme en sociaal-darwinisme in 
elkaar overliepen. Darwins ideeën over de sociale toepassing van de theorie van 
natuurlijke selectie op de maatschappij kwamen in sterke mate overeen met de visie 
van onder anderen Galton.29  
 

Darwinisme onder vuur 

Terwijl het darwinisme al gretig op de maatschappij werd toegepast, stond de 
wetenschappelijke houdbaarheid van Darwins theorie steeds heviger ter discussie. De 
bezwaren golden maar zelden het idee van evolutie op zich. Aangezien dit idee niet 
nieuw was, zoals uit het voorgaande is gebleken, vond het betrekkelijk gemakkelijk 
ingang bij het grote publiek en was het rond 1890 in de meeste kringen wel 
geaccepteerd. Dit gold echter niet voor het mechanisme dat volgens Darwin als motor 
van de evolutie moest worden gezien: de natuurlijke selectie. Juist voor dit meest 
controversiële principe had hij geen bewijs. Hoe konden complexe organen zoals het 
oog zijn ontstaan door het ‘doelloze’ proces van variatie en natuurlijke selectie? Ook 
voor de erfelijkheid van variaties had Darwin geen empirische bewijzen. Verder was er 
het probleem van de ‘missing links’: het ontbreken van paleontologische 
overgangsvormen. En ten slotte kwamen er wetenschappelijke argumenten beschikbaar 

                                                        
26 Van der Heide, Darwin en de strijd om de beschaving (2009) 142. 
27 Noordman, Om de kwaliteit van ons nageslacht (1989) 22, 31. 
28 Pick, Faces of degeneration (1989) 193; Hermans, De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme 
(2003) 98. 
29 Hermans, De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme (2003) 185-194. 
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die de cruciale conditie van Darwins theorie ondermijnden, namelijk tijd, heel veel tijd. 
Lord Kelvin had berekend dat de aarde niet oud genoeg was om het immens langzame 
proces van natuurlijke selectie zijn werk te laten doen. Dit argument kon pas weerlegd 
worden toen de consequenties van de ontdekking van radioactiviteit (1895) waren 
doorgedrongen en Kelvins berekeningen onhoudbaar bleken (zie hfst.3).30 

Door de genoemde bezwaren lag het darwinisme in de laatste decennia van de 
negentiende eeuw zwaar onder vuur. De tegenstanders van de ‘apentheorie’, zoals het 
darwinisme vaak smalend werd genoemd, vonden hun heil bij andere verklaringen van 
de evolutie. Het is opvallend dat zij hun verklaringen niet zagen als aanvullingen van 
de natuurlijke selectie – een mogelijkheid die Darwin wel open had gelaten – maar als 
complete vervangingen van het darwinisme.31 Hierdoor polariseerde het debat in sterke 
mate. De vergaande conclusies die Herbert Spencer en Ernst Haeckel trokken, 
waarover zo meer, droegen daar overigens ook aan bij.32 Drie belangrijke alternatieve 
verklaringen van het darwinisme waren het neolamarckisme, het neovitalisme en de 
mutatietheorie. Het neolamarckisme concentreerde zich vooral op één aspect van 
Lamarcks theorie, namelijk de erfelijkheid van aangeleerde eigenschappen.33 Het 
vitalisme was een al in de klassieke oudheid ontwikkelde leer die stelde dat de krachten 
die de stof beheersten compleet verschilden van de krachten die levende wezens 
voortbrachten en behielden. Neovitalisten, waaronder de Duitse zoöloog en filosoof 
Hans Driesch en de Duitse filosoof Eduard von Hartmann, zagen in plaats van het 
mechanische principe van natuurlijke selectie een intern, ‘doel in zich dragend’ 
principe werkzaam in de evolutie. Driesch noemde dit, met een Aristoteliaanse term, 
entelechie en Von Hartmann sprak van ‘zweckmässige unbewusste 
Bildungsthätigkeit’.34 Entelechie is een teleologisch principe, wat overigens niet wil 
zeggen dat teleologie entelechie impliceert. Ten slotte was er als alternatieve verklaring 
van het darwinisme de mutatietheorie van Hugo de Vries, die zichzelf echter als 
darwinist zag.35 Deze theorie stelde dat er plotselinge wijzigingen in een organisme 
konden optreden, waardoor nieuwe subsoorten of zelfs soorten konden ontstaan.36 Al 
deze verklaringen boden een uitweg uit het toevallige, langzame proces van natuurlijke 
selectie: de natuur kon wel degelijk doelgericht en betrekkelijk snel te werk gaan. 

Dat de natuur doelgericht te werk ging, kon ook worden geconcludeerd uit het 
werk van Haeckel, de apostel van Darwin in Duitsland. Over de betekenis van Haeckel 
verschillen historici sterk van mening. Aanvankelijk had Haeckel een zeer slechte 
reputatie – er zou een directe lijn van Haeckel naar Hitler voeren – daarna is hij 
gerehabiliteerd en deze positieve receptie lijkt zich door te zetten, maar werpt ook weer 

                                                        
30 Bowler, The eclipse of darwinism (1983) 3, 23-26; Theunissen en Visser, De wetten van het leven 
(1996) 244; Visser, ‘De biologie omstreeks 1900: van beschrijvende naar experimentele wetenschap’ 
(1993) 95-96; Bowler en Morus, Making modern science (2005) 154. 
31 Bowler, The eclipse of darwinism (1983) 13. 
32 Hermans, De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme (2003) 239-303, 449-490; Van der Heide, 
Darwin en de strijd om de beschaving (2009) 175. 
33 Bowler, The eclipse of darwinism (1983) 58-106. 
34 Richards, Darwin and the emergence of evolutionary theories (1987) 522-523. 
35 Op de ambivalente receptie van De Vries zal ik in § 2.1 ingaan. 
36 Theunissen, ‘Knowledge is power’ (1994) 292. 
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nieuwe vragen op.37 Bijvoorbeeld over de mate waarin hij darwinist dan wel lamarckist 
was en over de teleologie in zijn werk. In een recente publicatie worden zowel de 
lamarckistische als de teleologische aspecten in zijn werk van de hand gewezen.38 
Maar net als bij Darwin zelf speelden deze oudere denkbeelden onmiskenbaar een 
grote rol. Bij Haeckel traden deze zelfs zeer duidelijk op de voorgrond. Een blik op 
Haeckels evolutionaire stamboom volstaat om te zien dat het evolutieproces maar één 
doel had: het ontstaan van de (westerse, blanke) mens. Met behulp van de 
recapitulatietheorie, of biogenetische grondwet, stelde hij dat de evolutie van de natuur, 
analoog aan de ontwikkeling van het embryo, één grote opgaande lijn was culminerend 
in de mens. Het evolutiemechanisme hierbij was zowel darwinistisch als 
lamarckistisch: een combinatie van natuurlijke selectie met functionele, verkregen 
adaptaties.39 Na 1890 kwam Haeckels materialistisch-monistische filosofie meer en 
meer op de voorgrond te staan, wat hem in Nederland, net als in het buitenland, zowel 
populair als controversieel maakte.40 Een landgenoot van Haeckel die evenals hij diep 
verankerd was in de natuurfilosofische traditie, was de schrijver en 
wetenschapspopularisator Wilhelm Bölsche. In de plaats van de strijd om het bestaan 
stelde Bölsche de liefde als de drijvende kracht in de natuur. Zijn boeken werden 
veelvuldig vertaald in het Nederlands en vonden hier gretig aftrek.41  

Een progressieve en teleologische interpretatie van de evolutieleer vinden we ook 
in het occultisme van het einde van de negentiende eeuw, met name in de theosofie en 
het spiritisme. De voorgangster van de theosofische beweging Helena Blavatsky 
beschouwde opwaartse evolutie als de belangrijkste natuurwet: ‘Nature must always 
progress, and each fresh attempt is more successful than the previous one.’42 Ze legde 
nadruk op de innerlijke, spirituele ontwikkeling van de mens als motor van de tot 
steeds grotere hoogte stijgende evolutie.43 In het spiritisme werd evolutie gezien als een 
proces dat niet stopte bij de dood, maar deze overschreed. Alfred Russel Wallace, de 
medeontdekker van de evolutietheorie, was overtuigd van de echtheid van de 
spiritistische verschijnselen en vond er een verklaring in voor de geestelijke 
ontwikkeling van de mens die natuurlijke selectie niet kon geven.44 De Nederlandse 
spiritist en schrijver H.J. Schimmel, wiens spiritistische bibliotheek door Van Eeden 
werd bekeken en die Ortt hoogstwaarschijnlijk ook gekend moet hebben,45 beschreef 
de spiritistische opvatting van evolutie als volgt: 

                                                        
37 Zie over de receptie van Haeckel: Gliboff, H.G. Bronn, Ernst Haeckel, and the origins of German 
Darwinism (2008) 20-28; Richards, The tragic sense of life (2008) 439-454. 
38 Gliboff, H.G. Bronn, Ernst Haeckel, and the origins of German Darwinism (2008) 8, 156. 
39 Theunissen en Visser, De wetten van het leven (1996) 154, 250-251; Richards, Darwin and the 
emergence of evolutionary theories (1987) 522. 
40 Van der Heide, ‘Haeckel in Nederland’ (2000) 109. 
41 Van der Heide, Darwin en de strijd om de beschaving (2009) 208. 
42 H.P. Blavatsky, Collected writings vol.4 (Adyar etc., 1950-191) 572, zoals geciteerd door: 
Hanegraaff, New Age religion (1995) 396. 
43 Campbell, Ancient wisdom revived (1980) 45. 
44 Oppenheim, The other world (1985) 302-325. 
45 ‘In Schimmels spiritistische bibliotheek mogen snuffelen.’ Van Eeden, Dagboek I (1971) 23 
november 1886. Zowel Ortt als Schimmel schreven artikelen voor het spiritistische tijdschrift Het 
toekomstig leven.  
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Na er van verzekerd te zijn, dat er een leven is na den dood; dat de dood slechts 
een wijziging is van den vorm van denken, gevoelen, hooren en zien, moet de 
wanhoop hebben plaats gemaakt voor hoop. De Wet der Evolutie, het eindeloos 
voortschrijden van den ontwikkelingsgang van het bestaande, door Darwin en 
Wallace zoo al niet ontdekt, dan toch tot een systeem verheven, kan dan begrepen 
zijn en worden toegepast.46 

 
Zo blijkt dat de evolutieleer op diverse manieren geïnterpreteerd kon worden. 
Ondertussen zette een nieuwe lichting neodarwinisten, of ‘hyperdarwinisten’ zoals Jan 
Romein het noemde,47 het debat met de tegenstanders van het darwinisme op scherp. 

In 1883 dacht August Weismann het lamarckisme te falsificeren met een beroemd 
experiment. Hij toonde aan dat het afknippen van staarten van muizen niet leidde tot 
een evolutie naar staartloze muizen. Volgens Weismann zat het erfelijk materiaal in 
‘determinanten’ in het ‘kiemplasma’ en volgens hem bewees zijn experiment dat het 
organisme hierop geen invloed kon uitoefenen. Deze visie waarin het erfelijk materiaal 
niet te beïnvloeden is door omgevingsfactoren wordt ook wel ‘harde’ erfelijkheid 
genoemd. Het neolamarckisme verdedigde de ‘zachte’ erfelijkheid, waarbij het erfelijk 
materiaal zich continu aan de omgeving aanpast. Voor een neolamarckist bewees 
Weismanns experiment niets, aangezien het niet ging om een zinvolle aanpassing aan 
de omgeving. Weismann maakte het darwinisme, dat voor deze tijd nog open had 
gestaan voor andere mechanismen dan natuurlijke selectie en ‘harde’ erfelijkheid, 
dogmatischer en hierdoor polariseerde het debat tussen neodarwinisten en 
neolamarckisten. Uiteindelijk zou de herontdekking van de Mendeliaanse genetica, 
onder andere door Hugo de Vries, in de jaren 1910 de strijd ten gunste van het 
neodarwinisme beslissen.48  

Daarmee kwam een einde aan de ‘eclipse of Darwinism’ – een term die de 
wetenschapshistoricus Peter Bowler ontleent aan Julian Huxley, de kleinzoon van 
‘Darwin’s bulldog’ Thomas Henry Huxley. Bowlers werk betekende een belangrijke 
herziening van de ‘historiografie van de overwinnaars’ in de zin dat er oog kwam voor 
het feit dat er geen rechte lijn loopt van Darwins theorie naar de evolutionaire synthese 
in de jaren 1930. Toch is zijn karakterisering van de periode rond 1900 waarin het 
kronkelige pad met allerlei vertakkingen bij uitstek zichtbaar was problematisch. 
Bowler heeft dit zelf ook aangegeven.49 De term ‘eclipse’ suggereert een tijdelijke 
verminderde schittering en impliceert daarmee dat het darwinisme rond 1900 níet, 
maar vóór (en na) die tijd wél succesvol was. Maar ook in de periode tussen de 
publicatie van Origin of species en het eind van de negentiende eeuw was dit succes 
                                                        
46 Schimmel, ‘Men kan het spiritisme best missen’ (1901) 191. Zie hierover ook: Vermeer, ‘“Als de 
tafel danst, dan wankelt de wetenschap”. De relatie tussen occultisme en wetenschap rond 1900 in 
Nederland’ (2004) 82-83. 
47 Romein en Romein-Verschoor, Breukvlak II (1967) 29. 
48 Snelders et al., ‘Genetica tussen harde en zachte erfelijkheid 1900-2000’ (2003) 2, 7-8; Bowler, The 
eclipse of darwinism (1983) 40-42. 
49 Bowler gaat in een latere evaluatie van zijn Eclipse of darwinism en de receptie daarvan in op 
bezwaren die tegen zijn visie naar voren zijn gebracht, maar hij beschouwt zijn werk toch wel als 
gemeengoed. Bowler, ‘Revisiting the eclipse of darwinism’ (2005).  
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betrekkelijk, in de zin dat het darwinisme in die jaren evolutionisme was in de breedste 
zin. Zelfs de meest fervente darwinisten, zoals Huxley, zagen in natuurlijke selectie 
niet het enige mechanisme dat werkzaam was in de evolutie.50 Er is echter nog een 
fundamenteler bezwaar dat samenhangt met het denken in termen van ‘eclipse’ en 
‘heresies’ zoals het ‘non-’, ‘anti-’ en ‘pseudo-’darwinisme. Het probleem hiervan is dat 
er wordt uitgegaan van het bestaan van één puur, essentieel darwinisme dat na enkele 
moeilijkheden definitief heeft overwonnen. Deze visie ontkent het feit dat de 
evolutionaire synthese geen zuivering was, maar een synthese in de ware zin van het 
woord. Vele kwesties, opvattingen en vragen die in de zogenoemde ‘eclipse’ van 
belang waren, droegen bij aan de totstandkoming van de synthese en bleven ook na 
1930 een rol spelen. Deze ideeën werkten alle mee aan de permanente ‘vertaling’ en 
transformatie van Darwins theorie.51 Bijvoorbeeld het lamarckisme met zijn nadruk op 
‘zachte’ erfelijkheid kwam ook na die tijd nog altijd in golfbewegingen terug, tot op de 
dag van vandaag. De recente discussie over ‘intelligent design’ laat zien dat voor velen 
ontwerp en doelmatigheid nog steeds aantrekkelijkere concepten zijn dan toeval.52 
 
Ook in Nederland was de situatie rond 1900 bij lange na nog niet uitgekristalliseerd. Er 
bestonden verschillende evolutietheorieën die alle nog kansrijk leken. Bovendien 
waren er verschillende groepen – confessionelen, liberalen, socialisten, vrijdenkers, 
occultisten – die elementen uit deze theorieën vermengden om zo hun eigen idealen 
vorm te geven.53 De debatten over de verschillende evolutietheorieën hadden rond 
1900 grote invloed op het denken over de richting waarin de maatschappij zich zou 
ontwikkelen. Was er sprake van vooruitgang of achteruitgang? En kon de mens hier 
invloed op uitoefenen of was hij overgeleverd aan determinerende krachten als 
erfelijkheid en milieu? Het concept van evolutie, dat voor de meesten synoniem was 
met vooruitgang, impliceerde dat ook de keerzijde mogelijk was, achteruitgang. Beide 
mogelijkheden waren verbonden met oudere, mythische noties, zoals de zondeval en de 
komst van een gouden tijd. Het denken in termen van achteruitgang en degeneratie lijkt 
op gespannen voet te staan met het vooruitgangsgeloof, maar bij nader inzien blijkt dat 
beide juist met elkaar waren verweven tijdens het Nederlandse en Belgische fin de 
siècle.54  

Aan de wetenschappelijke en maatschappelijke verdienste van het darwinisme leek 
in Nederland geen twijfel te bestaan. In 1890 werd een verzameling van Darwins 
belangrijkste werk uitgegeven: Darwin’s Biologische Meesterwerken. De verkoop liep 
goed en de recensies waren lovend. Volgens Hugo de Vries was het verzamelde werk 

                                                        
50 Bowler, ‘The specter of darwinism’ (2004) 49.  
51 Gliboff, H.G. Bronn, Ernst Haeckel, and the origins of German Darwinism (2008) 201-203. 
52 Over het tegenwoordige lamarckisme, zie bijvoorbeeld: Hesselmans, ‘Het geheugen van de cel’, 3 
december 2005; Van Santen, ‘Erfstress’, 12 augustus 2006. Zie over de golfbewegingen tussen 1900 
en 2000 ten aanzien van ‘nature’ en ‘nurture’: Snelders et al., ‘Genetica tussen harde en zachte 
erfelijkheid 1900-2000’ (2003). Aan ‘intelligent design’ werden tussen 2003 en 2008 in de NRC 150 
artikelen gewijd: www.nrc.nl, geraadpleegd op 28 mei 2008. 
53 Van der Heide, Darwin en de strijd om de beschaving (2009). 
54 Dassen en Kemperink, ‘The versatility of “evolution”’ (2005) xv; Tollebeek, ‘Degeneratie, 
moderniteit en culturele verandering’ (2003) 300. 
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van belang voor een ieder die belang stelde in ‘den vooruitgang der maatschappij en in 
vraagstukken van meer algemeenen aard.’55 De belangrijkste popularisator en 
pleitbezorger van het darwinisme in Nederland in de decennia rond 1900 was de 
Utrechtse dierkundige en hoogleraar Ambrosius Arnold Willem Hubrecht. Hubrecht 
zag De Vries als de ‘Nederlandse Darwin’ en zijn mutatietheorie als bevestiging en 
afronding van de evolutietheorie. Evenals De Vries was hij ervan overtuigd dat deze 
kennis de mensheid geleidelijk ‘naar hooger ontwikkelingstrap’ zou voeren.56 Toch 
was er rond 1900 ook in Nederland wel degelijk een afname in de populariteit van het 
darwinisme merkbaar.57 Bij de Darwin-herdenking van 1909 werd Darwin weliswaar 
als wetenschapper en ‘vrijdenker’ gevierd, maar de theorie van natuurlijke selectie 
stond als verouderd te boek.58  

De vertaling en transformatie van ‘de’ evolutietheorie waren niet alleen een proces 
dat zich binnen de wetenschap afspeelde. Zowel de totstandkoming van deze theorie, 
als ook de verbreiding en verwerking ervan moeten worden gezien als een  
interdiscursief proces, waarin ook de literatuur een belangrijke rol speelde. Van Eeden 
en Ortt waren in Nederland zeker niet de eerste, laat staan de enige schrijvers die zich 
in dit proces lieten gelden. In 1866 maakte de predikant-dichter J.J.L. ten Kate met zijn 
leerdicht De schepping een synthese van christelijke en natuurwetenschappelijke 
ideeën over de scheppingsgeschiedenis. Ben Peperkamp heeft vastgesteld dat dit 
‘compromisvoorstel tussen theologie en natuurwetenschap’ een groot lezerspubliek 
vond, onder wie koningin Sophia.59 Van Eeden was er, zoals bekend, minder over te 
spreken. In het begin van zijn Nieuwe Gids-periode nam hij Ten Kate – ‘Ten Kate! Ten 
Kate! O koning der cantate!’ – en de predikantenpoëzie op de hak, inclusief het gedicht 
De schepping. Deze boutade kwam niet voort uit bezwaren tegen het 
wetenschappelijke gehalte, maar  had  meer met literair-strategische motieven te 
maken.60 Over Van Eedens eigen positie ten opzichte van het darwinisme heeft Jan 
Fontijn een artikel geschreven met de treffende titel ‘Biologisch utopisme’.61 Ten slotte 
heeft Mary Kemperink meerdere publicaties gewijd aan de literaire verwerking van de 
evolutieleer.62 Daaruit wordt duidelijk dat de evolutieleer, zoals eerder aangegeven, 
                                                        
55 Hugo de Vries, ‘Darwin’s Biologische Meesterwerken’, Album der natuur (1889) 400-402, zoals 
geciteerd door: Van der Heide, Darwin en de strijd om de beschaving (2009) 192. 
56 Hubrecht, ‘De evolutie in nieuwe banen’ (1902) 32. Zie over Hubrecht: Wille, ‘De nationale 
waarde van ontwikkeling’ (2009). Zie over De Vries en zijn ideeën over vooruitgang: Theunissen, 
‘Knowledge is power’ (1994). 
57 Romein en Romein-Verschoor, Breukvlak II (1967) 28; Rooy, ‘De hypnose van het evolutiedogma’ 
(1993) 12-13; Visser, ‘De biologie omstreeks 1900: van beschrijvende naar experimentele 
wetenschap’ (1993) 95-97; Van der Heide, Darwin en de strijd om de beschaving (2009) 209-213. 
58 Van der Heide, Darwin en de strijd om de beschaving (2009) 236-239. 
59 Peperkamp, ‘“De schepping” (1866) van J.J.L. ten Kate’ (1997) 308-309. 
60 Paradijs, Saaije en Slaap, Grassprietjes (1905) [1885] 42-44. Over deze bundel: Fontijn, Tweespalt 
(1990) 204-205. Van Eedens literair-strategische motieven van de verwerking van wetenschap zullen 
in hoofdstuk 5 nog uitgebreid aan bod komen. 
61 Fontijn, ‘Biologisch utopisme’ (1993). Zie ook: Fontijn, Tweespalt (1990) m.n. 280-285. 
62 Kemperink, ‘“Excelsior” is het devies van de natuur ’ (1998); Kemperink, ‘Jungle en paradijs’ 
(1999); Kemperink, Het verloren paradijs (2001) m.n. hfst. 1 ‘De natuur: jungle en paradijs’; 
Kemperink, ‘Een happy end volgens Darwin’ (2002); Dassen en Kemperink ed., The many faces of 
evolution (2005); Kemperink, ‘Wohin führt der Weg?’ (2005). 
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twee kanten op kon worden gebogen: een optimistische (‘paradijs’) en een 
pessimistische (‘jungle’).  

Van Eeden en Ortt lenen zich goed om de vele, hier noodzakelijkerwijs alleen 
beknopt behandelde visies over evolutie die rond 1900 circuleerden in beeld te 
brengen. Meer dan in de tot nu toe genoemde publicaties wil ik daarbij nagaan wat de 
specifieke bronnen waren waarop de schrijvers zich baseerden. Vaak kan er bij de 
literaire verwerking van wetenschap alleen van ‘impliciete verwijzingen’ worden 
gesproken (zie § 1.2). Die zijn ook hier van groot belang. Bijvoorbeeld met betrekking 
tot bepaalde meta-categorieën, zoals ‘neolamarckisme’, is het niet zinvol om op zoek te 
gaan naar expliciete verwijzingen hiernaar, maar dat wil niet zeggen dat het geen rol 
van betekenis speelde. Toch zijn er juist bij Van Eeden en, tot op zekere hoogte, ook 
bij Ortt wel degelijk veel expliciete verwijzingen te vinden. Daaruit blijkt onder meer 
dat zij zeer goed op de hoogte waren van de ‘nieuwere biologie’ (neodarwinisme, 
mutatietheorie) – iets waarvoor in de historiografie over de literaire verwerking van de 
evolutieleer tot nu toe weinig aandacht is geweest. 
  

2.1 Van mens tot engel  

De jonge Frederik van Eeden kreeg het darwinisme met de paplepel ingegoten. Zijn 
vader onderhield contacten met de Nederlandse darwinisten van het eerste uur.63 Uit 
het manuscript ‘Woekerplanten’, een lezing die Frederik van Eeden waarschijnlijk in 
1879 voor zijn vakdispuut Baco hield, blijkt de schatplichtigheid aan de darwinistische 
ideeën van zijn vader. Mens, dier en plant worden beheerst door egoïsme en het recht 
van de sterkste heerst.64 Ook uit zijn dagboek uit deze tijd spreekt een naturalistisch en 
mechanistisch wereldbeeld. De natuur is niet wreed, ze is eenvoudigweg en gaat ‘even 
blind en onwrikbaar’ voort.65 Van Eeden senior had zijn zoon echter niet alleen 
bijgebracht dat de natuur is, maar ook dat deze een enorme schoonheid bezat.66 In De 
kleine Johannes (1885) wordt vooral die schoonheid van de natuur bezongen, met 
name in de scènes met Windekind. Hier vinden we de eerste sporen van Van Eedens 
vitalistische ideeën die hij een decennium later verder zou ontwikkelen. Dieren, planten 
en weersverschijnselen worden gepersonificieerd als levende, denkende, voelende en 
pratende wezens. Deze personificaties op zich duiden niet op een verwerking van 
vitalistisch gedachtegoed aangezien ze een intrinsiek onderdeel vormen van het 
sprookjesidioom. Maar het vitalistische aspect blijkt wel uit het feit dat de 
personificaties alle begiftigd zijn met een levensdoel dat inherent is aan hun eigen 
wezen. Ze bezitten datgene wat Driesch en Ortt in navolging van Aristoteles als 
entelechie zouden betitelen. Zo verrijzen paddestoelen ‘plotseling en raadselachtig’ uit 

                                                        
63 Fontijn, ‘Biologisch utopisme’ (1993) 36-37. 
64 Handschrift ‘Woekerplanten’ (ca. 1879), Van Eeden-archief, signatuur 1277, zoals geciteerd door: 
Fontijn, Tweespalt (1990) 538. 
65 Van Eeden, Dagboek I (1971) 18 november en 12 december 1879. Hij schreef deze passage naar 
aanleiding van Martha van Vlotens dagboeken die hij had gelezen, waarin zij de natuur wreed had 
genoemd. Zie hierover: Van Uuden en Stokvis, De gezusters van Vloten (2007) 44-45. 
66 Zie voor de rol van Van Eeden senior als voorloper van de natuurbeweging: Van Berkel, Vóór 
Heimans en Thijsse (2006). 
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de grond en stuiven zij omdat het hun ‘hoogste levensdoel’ is.67 Voor de glimworm is 
het geven van licht het hoogste levensdoel en voor de krekels is dat zover mogelijk 
springen.68  
 

Stijging 

In de jaren rond 1890 las Van Eeden zowel Origin of species als Descent of man.69 In 
diezelfde tijd begon hij te beseffen dat niet alleen ieder wezen, maar ook het collectief, 
het ‘ras’, een eigen levensdoel had. Dat het darwinisme hier geen oog voor had, was 
precies de reden waarom het als verklaring niet voldeed voor hem: 
 

Ik heb lang naar ’t zwakke punt in de Darwin’sche leer gezocht. Eerst dacht ik 
‘het oog’, toen de klimranken – maar dat is ’t geen van beiden. Als ’t ergens is, 
dan is het in de ontwikkeling van ’t menschengeslacht in de laatste eeuwen. Een 
verklaring hiervan door selection, adaptation, survival of the fittest lijkt mij 
onmogelijk. Er was eenvoudig niets geen noodzaak voor die veranderingen – 
behalve de levenskracht in ’t ras.70 

 
Inderdaad had Darwin in Descent of man de ontwikkeling van het moreel bewustzijn 
met zijn theorie pogen te verklaren, maar dit was voor velen, onder wie Van Eeden, 
niet overtuigend. Hoe konden medelijden, altruïsme, zelfopoffering en sociale 
betrokkenheid voortvloeien uit ‘de wet van de jungle’?71 Daar was een andere 
verklaring voor nodig. In Van Eedens woorden: 
 

De deugd een ding, dat niet geleerd kan worden. Toen gedacht over de 
verantwoordelijkheid en het recht. Dat, wat alle menschen gemeen hebben, als 
richting van groei, bepaalt de verantwoordelijkheid. Ieder behoort in die richting 
te gaan. Dit is deugd. Dit betreft niet direct voordeel van tijdgenooten of 
nageslacht. Maar is de wil van het ras. Wie er van afwijkt staat alleen, draagt 
eigen verantwoording, wordt opgesloten, gedood, slechtgevonden, is ook slecht.72 

 
Het darwinisme voldeed dus niet als verklaring voor de wil, of de levenskracht, van het 
ras. Maar wat dan wel? Volgens H.W. van Tricht heeft Van Eeden tegenover Darwins 
selectieprincipe geen concreet biologisch gefundeerd beginsel kunnen stellen.73 Mijns 

                                                        
67 Van Eeden, De kleine Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] 39-41. Zie ook: 12, 16-17. 
68 Ibidem, 12, 16-17, 39-41. 
69 Origin of species staat op 18 april 1888 in een rijtje van gelezen boeken in zijn dagboek. Descent of 
man staat genoteerd in zijn aantekeningen, tussen andere boeken die hij in 1891 las. Ook de 
Nederlandse vertalingen van deze en andere werken van Darwin bevonden zich in zijn bibliotheek. 
Van Eeden, Dagboek I (1971); Van Eeden, Aantekeningen en citaten; N.N., Bibliotheek van wijlen dr. 
Frederik van Eeden (1934) 36. 
70 Van Eeden, Dagboek I (1971)18 april 1889. 
71 Fichman, Evolutionary theory and Victorian culture (2002) 146-147; Hermans, De dwaaltocht van 
het sociaal-darwinisme (2003) 100, 160. 
72 Van Eeden, Dagboek I (1971) 5 augustus 1893. 
73 Van Tricht, Frederik van Eeden (1934) 69. 
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inziens vond de schrijver voor zijn ideeën over de wil van het ras wel degelijk 
aanknopingspunten in de diverse richtingen die opkwamen in de ‘eclipse of 
Darwinism’. 

In het socialismedebat dat zich in de jaren 1889-1892 in De nieuwe gids ontspon74, 
verdedigde Van Eeden het standpunt dat de toename van de ‘moreele intuïtie’ niet 
primair een product was van ons verstand, maar van ons gevoel. Om deze bewering te 
staven haalde hij er in zijn artikel ‘Verstand en gevoel in de sociale evolutie’ (1890) 
wél een wetenschappelijke theorie bij, namelijk de lamarckistisch getinte evolutieleer 
van Herbert Spencer. Hierover had hij al in 1886 gelezen – dus nog voordat hij Darwin 
las.75 ‘Nuttigheids-ervaringen’, Van Eedens vertaling van Spencers ‘use-inheritance’, 
kunnen ‘door overerving en accumulatie, zich in volgende geslachten tot een 
onbewusten moreelen zin, een intuïtief begrip van goed en kwaad bestendigen.’76 In 
‘Over humaniteit’ (1891) benadrukt Van Eeden wederom dat het darwinisme – 
mechanistisch afgeschilderd als ‘zucht tot zelfbehoud […] het leven ten koste van 
anderen, het recht van den sterkste’ – de gestegen moraliteit niet kan verklaren. In dit 
artikel gebruikt hij de recapitulatietheorie om aan te geven hoe humaniteit dan wél te 
verklaren is: 
 

Rechtsgevoel is, evenals naastenliefde, een uiting van het onbewuste 
gemeenschapsgevoel. Het besef van eenheid met de andere individuën van 
hetzelfde ras. […] En de ontwikkelingsfasen van het geheele ras, herhalen zich, 
zooals dit meer voorkomt, in elk individu. Zooals ’t embryo sommige 
eigenschappen van onze dierlijke voorouders bezit, zoo heeft het kind ze van den 
primitieven mensch.77 

 
Hoewel dit anders doet vermoeden, was Van Eeden geen aanhanger van Haeckel, of in 
ieder geval niet van diens materialistisch-monistische filosofie.78 Maar hij was er wel 
van overtuigd dat de evolutie zich doelmatig in opwaartse lijn bewoog. De verwerking 
van het neolamarckisme, in Spenceriaanse of Haeckeliaanse gedaante, is hierbij 
overduidelijk, ook al wordt deze niet expliciet genoemd. Bij de ontwikkeling van Van 
Eedens ideeën zou, naast deze biologische achtergrond, ook een meer filosofische 
verklaring van teleologische evolutie en de wil van het collectief een rol kunnen 
hebben gespeeld. Deze was te vinden in het werk van Arthur Schopenhauer en Eduard 
von Hartmann.79 In dit verband moet ook het psychisch monisme van Gerard Heymans 
worden genoemd, die zich door Von Hartmann liet inspireren. Van Eeden betoogde in 
1907 dat hij deze leer al veel eerder had uitgedragen, maar dat er door de geleerden niet 
geluisterd werd naar ‘de meenigen [sic] van een dichter’. Heymans had er een leer van 

                                                        
74 Zie hierover: Ruiter en Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland (1997) 134-153; 
Kemperink, ‘Evolution and utopianism’ (2005). 
75 Van Eeden, Dagboek I (1971) 2 november 1886. 
76 Van Eeden, ‘Verstand en gevoel in de sociale evolutie’ (1905) 192-193. 
77 Van Eeden, ‘Over humaniteit’ (1902) [1891] 90. 
78 Van Eeden vond Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft ‘erg oppervlakkig en 
weinig zeggend.’ Van Eeden, Aantekeningen en citaten. Zie ook: Van Eeden, ‘Vitalisme’ (1902) 
[1893] 299, 305; Van Eeden, ‘Poëzie, wijsbegeerte en mathesis’ (1908) [1906] 162. 
79 Voor de invloed van Schopenhauer, zie § 4.1. Zie ook: Fontijn, Tweespalt (1990) 237. 
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gemaakt80, maar Van Eeden had al eerder verkondigd dat de mens bij het bespreken, 
onderzoeken en verklaren van alle natuurverschijnselen alleen kan uitgaan van zijn 
eigen waarneming en deze is altijd ‘doelbeoogend, d.w.z. verbonden met een 
gedachtebeeld van hetgeen in de toekomst zal zijn.’81 

Uit Van Eedens ‘Over de toekomst’ (1891) blijkt tot welke grote hoogte de 
opwaartse, doelbeogende evolutie ons kan brengen: 
 

Waarom, nu wij toch allen na eenig tegenspartelen de half vernederde, half 
vleiende waarheid geslikt hebben dat wij in rechte lijn afstammen van eenig aap-
achtig beest waarom overwegen wij dan zoo weinig de even plausibele, niet 
minder vernederende maar veel rijkere gedachte, dat onze verre nakomelingen 
minstens even ver boven ons zullen staan als wij boven onze vierhandige 
soortgenooten? 
Waarom komt het zoo zelden in ons op dat er met gelijken grond van 
waarschijnlijkheid eenmaal wezens van onze afstamming zullen bestaan, die wij 
gerust engelen kunnen noemen […].82 
 

De aanname dat wij tot engelen zullen evolueren is ‘zoo welgegrond als eenige 
wetenschappelijke conclusie’. Zelfs de warmtedood, waar Van Eeden zeer van onder 
de indruk was (zie hfst. 3), zal geen roet in het eten gooien, aangezien ze nog minstens 
honderdduizend jaren op zich zal laten wachten.83 De tekens van de naderende 
‘stijging’ en ‘veredeling’ zijn dezelfde als in de al eerder genoemde Studies: 
naastenliefde, zowel voor de medemens als voor het nageslacht. En ook hier benadrukt 
Van Eeden dat deze gevoelens niet rationeel verklaarbaar zijn. Het gaat dus niet om 
materiële, maar om spirituele stijging. Daarom vindt hij de toekomstwereld die in de 
enorm populaire roman Looking backward van Edward Bellamy wordt geschapen ook 
zo saai. Het gaat er juist om oog te hebben voor de niet-nuttige dingen zoals ‘het 
zuivere Schoon’ en ‘de hoogste Wijsheid’. Daardoor zal ‘de voortgang der evolutie 
zich […] openbaren op een wijze en in een richting, waarvan weinigen in onze dagen 
zich een rechte voorstelling kunnen maken.’84 Net als zovelen voor en na hem zag Van 
Eeden ‘evolutie’ als synoniem voor ‘vooruitgang’. 

Naast het vitalisme, het neolamarckisme én het darwinisme zelf moet in dit 
verband nog een andere inspiratiebron voor Van Eedens visie op evolutie worden 

                                                        
80 In 1905 had Heymans in zijn filosofische hoofdwerk Einführung in die Metaphysik de theorie van 
het psychisch monisme uiteengezet. 
81 Van Eeden in Het vaderland, 6 juni 1907, zoals gepubliceerd in: Maas, ‘Van Eedeniana. Uit Het 
Vaderland bijeengelezen’ (1987) 22.  
82 Van Eeden, ‘Over de toekomst’ (1902) [1890] 64. 
83 Ibidem, 65-66. 
84 Ibidem, 80-81. In andere artikelen was Van Eeden wel gematigd positief over de toekomstroman 
van Bellamy. In ‘Vrouwenkwestie en socialisme’ oordeelt hij dat Bellamy’s toekomstwereld 
‘onmogelijk volmaakt, onmogelijk goed en onmogelijk saai’ is, maar hij schrijft ook: ‘Zijn kritiek van 
de maatschappij in onzen tijd is in haar eenvoudigheid raak en doordringend.’ Van Eeden, 
‘Vrouwenkwestie en socialisme’ (1905) [1890] 260-261. In ‘Over humaniteit’ schrijft hij dat hij het 
van mensenliefde vindt getuigen als een dichter ‘de cultus van het volmaakt reine menschidee’ 
beschrijft. Van Eeden, ‘Over humaniteit’ (1902) [1891] 95-96. Vgl. Ruiter en Smulders, Literatuur en 
moderniteit in Nederland (1997) 150-151.  
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genoemd, namelijk het occultisme, vooral de theosofie. Van Eeden was rond 1890 één 
van de vroegste pleitbezorgers van de theosofie in Nederland.85 Hij vond de theosofie 
‘een verschijnsel van zeer nobelen aard en van een niet te onderschatten beteekenis.’ 
Deze betekenis lag onder andere in de theosofische visie op evolutie die Van Eeden 
omschreef als het ‘gelooven aan de goddelijkheid onzer ziel, aan onze spiritueele 
evolutie, aan de mogelijkheid van volmaking […].’86 Maar er waren ook belangrijke 
verschillen. Bij Blavatsky waren mensen gevallen engelen, terwijl bij Van Eeden, zoals 
we zagen, mensen nog engelen moesten worden. Bovendien ging Blavatsky uit van een 
cyclische ontwikkeling, die steeds in een hoger evolutiestadium uitmondde, terwijl Van 
Eeden evolutionaire ontwikkeling zag als een lineaire stijging.87  

In de creatieve werken die Van Eeden schreef in de jaren rond 1900 worden zijn 
ideeën over opgaande, geestelijke evolutie en de levenskracht van het ras duidelijk 
zichtbaar. In het toneelstuk De Broeders (1894) ligt de essentie, naar Van Eedens eigen 
zeggen, in de ‘ziel-sfeer’ waarin de geschiedenis van Psyche die de dageraad zoekt en 
vindt centraal staat: ‘Ze verzinnelijkt het Recht, als zijnde niet een volstrekte entiteit, 
evenmin een attribuut Gods, maar een betrekkelijk iets, een beweging, de rechte 
richting van het levende, de eenige weg voor al wat God zoekt.’88 Tegenover de 
richting van het Recht stelt Van Eeden de mechanistische invulling van het 
evolutiebegrip. In de mythologische sfeer discussiëren Adam en Darwin hierover. 
Terwijl Adam zijn heilige herkomst verdedigt, beweert Darwin dat de evolutie niets 
meer en niets minder is dan ‘den samenstoot der buitenwereld met latent vermogen’ die 
niet door ‘der Heem’len maker’ wordt geleid, maar eenvoudigweg ‘al wat er zwemt en 
vliegt en kruipt’ behelst.89  

In het filosofische dichtwerk Het lied van schijn en wezen  noemt Van Eeden de 
opgaande richting van het recht ‘de heilige richting’: 
 

[…] Van ’t leven  
is één ding heilig, één volmachtig vrij 
 
aller beperking, ganschelijk ontheven 
aan ban van ruimte of tijd, ook zonder hen 
onaangetast in zijn essens gebleven: -  
 
heilige Richting, linie die ik ken 
te zijn het willend Zelf.90 

 
De ‘heilige Richting’ is dus hetzelfde als ‘het willend Zelf’. Deze richtende 
levenskracht was volgens Van Eeden ook zichtbaar in de – schijnbaar – dode natuur: 
‘Der steenen levenlooze schijn bedriegt. Al ’t zijnde kan gevoel, gedachte heeten en 

                                                        
85 Bax, Het web der schepping (2004) 115-117. 
86 Van Eeden, ‘Het ontstaan der theosofische beweging’ (1904) [1890] 55-56. 
87 Campbell, Ancient wisdom revived (1980) 43, 47. 
88 Van Eeden, ‘Toeliching tot “De broeders”’ (1897) 91. 
89 Van Eeden, De broeders (1939) [1894] 27-29. 
90 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 31. 
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heeft tot oorsprong Leven.’91 Het ‘Zelf’ overstijgt het individu. In ‘Verstand en gevoel 
in de sociale evolutie’ gebruikt hij de metafoor van het individu op het schip.                                            
Het individu is niet machteloos, maar is als een enkele man op een groot schip die de 
vaart en de richting van het schip niet kan doen stuiten, maar het wel veilig langs 
klippen en ondiepten kan sturen. Een andere metafoor die Van Eeden gebruikt is de 
waterval, waarin iedere druppel schijnbaar een eigen weg gaat, maar op een afstand 
ziet men de watermassa vallen in bijna onveranderlijke gestalte.92  

De levenswil van ieder wezen beeldt Van Eeden graag uit door middel van een 
ontluikende bloem: ‘Door niets uitwendigs wordt een bloem bewogen tot bloei’.93 Het 
uiteindelijke doel van de levenswil is om niets meer te willen. In een van zijn 
beroemdste gedichten ‘De waterlelie’ verwoordt hij deze serene, ‘passieloze’ rust:  
 

Ik heb de witte water-lelie lief, 
daar die zoo blank is en zoo stil haar kroon 
uitplooit in ’t licht. 
 
Rijzend uit donker-koelen vijvergrond, 
heeft zij het licht gevonden en ontsloot 
toen blij het gouden hart. 
 
Nu rust zij peinzend op het watervlak 
en wenscht niet meer….94 

 
De wil van al het leven is omhoog te rijzen vanuit eigen groeikracht totdat het mystieke 
doel van passieloos peinzen en niets meer wensen bereikt is. 
 De bloemenmetaforiek is ook van belang met betrekking tot Van Eedens kritische 
opstelling tegenover het naturalisme. De waterlelie, die op vele boekomslagen van zijn 
werk prijkt, stond symbool voor het hogere en het zuivere.95 Datgene wat zich onder 
het wateroppervlak bevond, stond volgens Van Eeden gelijk aan datgene wat de 
naturalisten lieten zien. In zijn boekbespreking van Een liefde van Lodewijk van 
Deyssel verwijt hij hem dat hij met zijn gedetailleerde beschrijving van het 
geslachtsleven ‘dat zoo heerlijk rein bloeit aan de lichte oppervlakte mijner ziel, den 
langen, leelijken stengel optrekt, die diep wortelt in de donkere onbewustheden van 
mijn wezen.’ Hierin ligt ook de tegenstelling tussen de geleerde en de dichter: ‘De 
man, dien ik een lelie zag plukken, was een geleerde, een botanicus.’ In het werk van 
ware dichters, zoals Shelley, worden de waterlelies niet geplukt.96  Al in een van zijn 
                                                        
91 Ibidem, 106. 
92 Van Eeden, ‘Verstand en gevoel in de sociale evolutie’ (1905) 182-183. 
93 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 35-36. 
94 Van Eeden, Van de passielooze lelie (1901) 5. 
95 Kemperink, ‘“De kuise plooien van haar witte gewaad”’ (1997) 9. 
96 Van Eeden, ‘Een onzedelijk boek’ (1905) [1888] 46-47, 49. In een niet verzonden brief schreef Van 
Eeden aan Van Deyssel: ‘Het geslachtsleven als een groot en zuiver geluk openlijk te vereeren vind ik 
mooi en uitstekend. Maar er zijn details in het geslachtsleven die vies, onsmakelijk, ontoonbaar zijn 
en die zonder eenige schade ongezien en ongenoemd kunnen blijven. […] Ik kan het niet helpen dat 
wij geen bloemen zijn en dat onze geslachtsorganen niet mooi en rein zijn, dat zij zelfs door een 
wonderlijke ekonomie van onze lichaamsinrichting tweeërlei diensten moeten doen. Maar ik blijf ze 
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vroegste werken, het toneelstuk Het rijk der wijzen (1882), had Van Eeden de 
tegenstelling tussen bloem en stengel als metafoor voor de tegenstelling tussen gevoel 
en wetenschappelijke ontleedzucht laten verwoorden door Joan die wilde voorkomen 
dat zijn geliefde Frida koos voor de kille wetenschapper Herman.97 

In het naturalisme stond determinatie door erfelijkheid en milieu centraal. Van 
Eeden pleitte juist voor wils- en levenskracht waardoor aan dit determinisme kon 
worden ontkomen. Deze boodschap spreekt uit zijn roman Van de koele meren des 
doods (1900). Hedwig lijkt door de deterministische krachten van erfelijkheid, 
opvoeding en milieu lange tijd hetzelfde noodlot beschoren als literaire tijdgenotes 
zoals Emma uit Flauberts Madame Bovary, Tolstojs Anna Karenina, en Couperus’ 
Eline Vere. Maar Hedwig weet, door eigen wilskracht en geloof, deze krachten 
uiteindelijk te overwinnen. Juist dit was het hoofdthema van het boek, zoals Van Eeden 
bij het voorwoord van de tweede druk uiteenzet: 
 

Hoe het mogelijk is, deze ogenschijnlijk overmachtige en overweldigende 
invloeden onzer kranke maatschappij, ondanks de ongunstigste lots-wisseling, 
door het allertederst zielsgestel te weerstaan, en ondanks diepste val tot eindelijk 
heil te verwerken, mits geloofsmoed en Godsvertrouwen worde bewaard, dat is 
het prachtig thema van welks wonderbare werkelijkheid de schrijver evenzeer 
bewust is als van de zwakte zijner wedergave.98 

 
De rust die Hedwig uiteindelijk na al haar lijden bereikt, lijkt op de toestand van de 
passieloze lelie op het wateroppervlak. De verteller laat ons weten dat die toestand niet, 
zoals het voorafgaande, chronologisch in op- en neergangen kan worden beschreven: 
‘[…] hooger leven is meer concentratie, samendringen van toekomst en verleden, van 
Al in Eén, dan evolutie of overgang van één in ander, – meer verstilling met 
toenemende innerlijke spankracht, dan beweging in deze of gene richting.’99  
 Van Eeden stelt ‘verstilling’, waarin het utopische ‘hooger leven’ bereikt is, 
tegenover evolutie. Dit is niet verwonderlijk aangezien verstilling lijnrecht tegenover 
het evolutieproces staat dat per definitie nooit ophoudt. De evolutietheorie kon dienen 
als onderbouwing voor de ‘Heilige richting’ en de stijging die Van Eeden waarnam, 
maar deze theorie weersprak het utopische eindpunt van volkomen rust dat hij voorzag. 
Voor dit eindpunt leunde hij dan ook in eerste instantie op ideeën hierover uit de 
mystiek.100 Toch waren er ook wetenschappelijke theorieën die zijn gedachten over een 
toestand van rust en evenwicht konden ondersteunen. Deze zullen nog ter sprake 
komen in verband met de tweede thermodynamische hoofdwet (§ 3.1) en het Einstein-
Minkowski-heelal (§ 4.2). Maar ondanks dat de evolutietheorie als theorie van 
                                                                                                                                             
daarom tot de vieze en onoogelijke organen rekenen al staan ze met onze heerlijkste psychische 
sensaties in verband – en ik vind het bepaald onnatuurlijk, pervers, hun viesheid niet te zien – zooals 
ik het pervers vind van den medicus een fluim niet vies te vinden waarin hij bacterien gaat zoeken.’ 
Van Tricht en Prick ed., De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel (1981) 
25-26. 
97 Van Eeden, ‘Het rijk der wijzen’ (1882) 65-66. 
98 Van Eeden, Van de koele meren des doods (2004) [1900] 9-10. 
99 Ibidem, 258. 
100 Fontijn, Tweespalt (1990) 365-366. 
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ontwikkeling problematisch was om een situatie van rust te beschrijven, wist Van 
Eeden ook deze theorie in dit kader in te passen. Kennelijk waren beide concepten 
‘waar’ voor hem. De vraag is of hij zich bewust was van de logische tegenspraak 
tussen beide concepten.101 Ideologische inconsistenties zijn vaak beter achteraf 
zichtbaar dan voor tijdgenoten zelf, omdat ideologieën de neiging hebben zich als 
vanzelfsprekendheden voor te doen (zie § 1.2).  Maar aan Van Eedens pogingen om de 
tegenstrijdigheid op te lossen valt af te lezen dat hij zich wel degelijk bewust was van 
de frictie. Het is interessant om te bekijken hoe hij die poogt op te lossen. 

Zoals ik eerder vaststelde, zocht Van Eeden ter ondersteuning van zijn opvattingen 
over de morele ontwikkeling van de mens aanvankelijk aansluiting bij het 
neolamarckistische gedachtegoed van vooral Spencer. In de jaren na 1900 vond Van 
Eeden steun uit onverwachte hoek, namelijk bij het neodarwinisme. In zijn 
lezingencyclus De blijde wereld (1903) zijn zowel neolamarckistische als 
neodarwinistische sporen te herkennen. Eerst stelt Van Eeden vast dat de evolutieleer, 
in welke vorm dan ook, ‘eigenlijk’ ter zijde gelaten kan worden bij het maatschappelijk 
vraagstuk, aangezien rechtvaardigheid en Godsliefde veel belangrijker zijn. Maar 
‘eigenlijk’ betekent niet ‘in feite’, want wat volgt is wel degelijk een uiteenzetting van 
zijn interpretatie van de evolutieleer als ondersteuning van zijn visie op de 
maatschappelijke problemen. Eerst volgt een mechanistische beschrijving van het 
darwinisme als een causale ‘kringloop zonder eind’. Daarna volgt zijn ‘doel-
beoogende’ visie die voor het darwinisme in de plaats is gekomen: 
 

Onmiddellijk na Darwin is de reactie gekomen – voornamelijk door de 
overdrijving zijner epigonen – en thans aan ’t begin van de 20ste eeuw kan men 
constateeren dat het oorspronkelijk Darwinisme aanmerkelijk is gewijzigd, en dat 
de teleologische of doel-beoogende wereldbeschouwing terugkeert. Maar 
natuurlijk niet in den ouden vorm van een schepper die buiten zijn schepping 
staande in den trant van een fantastisch mensch willekeurige vormen bedenkt, 
maar in nieuwer en dieper beteekenis, als doel-beoogende natuurwet eigen aan, 
inhaerent in het levende, in tegenstelling van de naar ons weten niet-levende 
natuur.102 

 
Kennelijk zag Van Eeden het vitalistische, ‘doel-beoogende’ principe hier niet meer 
monistisch, zoals eerder in Het lied van schijn en wezen, maar dualistisch door dit 
principe alleen werkzaam te verklaren voor de levende natuur. Van Eeden verwijst 
voor deze visie naar Empirische Teleologie (1899) van de Duitse filosoof en schrijver 
Paul Nicolaus Cossmann.103 Als voorbeeld van doelmatigheid, ontleend aan de Engelse 
predikant, botanicus en lamarckist George Henslow104, noemt hij een plant die zodra 
deze in de woestijn wordt verplant doornen en leerachtige bladeren krijgt en op die 
                                                        
101 Vgl. Dassen en Kemperink, ‘The versatility of “evolution”’ (2005) xix-xx. 
102 Van Eeden, De blijde wereld (1903) 127-129. 
103 Om de ‘Teleologie alles Lebenden’ aan te tonen gebruikt Cossmann zelf voorbeelden uit het hele 
biologische spectrum: Lamarck, Haeckel, Driesch, maar – opvallend genoeg – vooral Darwin. 
Cossmann, Elemente der Empirischen Teleologie (1899) 18, 72, 36, 40, 43, 50, 88, 95, 98. 
104 Niet te verwarren met John S. Henslow die een belangrijke leermeester van Darwin was. Zie over 
George Henslow: Bowler, The eclipse of darwinism (1983) 85-86. 
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manier niet ten onder gaat. Het darwinisme dat een dergelijke verandering ‘toevallig’ 
noemt is geen overtuigende verklaring. Er moet hier sprake zijn van een teleologisch 
verband, aangezien er sprake is van ‘een vaststaand doel, een gevolg, dat bepaald is 
vóór de oorzaak’. Hoewel Van Eeden het niet expliciet noemt, is hier duidelijk sprake 
van een neolamarckistische verklaring, namelijk de, alleen in de levende natuur 
aanwezige, doelbewuste aanpassing aan de omgeving en daarmee het doen ontstaan 
van bepaalde, voor overleving gunstige eigenschappen. Het darwinistische idee van 
‘een soort doelloozen, eindeloozen kringloop’ is hiermee verworpen. Het teleologisch 
verband ligt ‘in sferen buiten tijd’: 
 

En zoo moeten wij ook het wezen der evolutie begrijpen niet als een cirkelgang, 
maar als een concentratie, een gestadig opstijgen in onbekende en voor menschen 
onkenbare sferen, waarvan het middenpunt is God.105 

 
Wederom karakteriseert Van Eeden evolutie als concentratie. Het opvallende is dat 
Van Eeden niet alleen neolamarckistische inzichten gebruikt om deze teleologische 
opvatting van de evolutieleer te ondersteunen, maar ook het neodarwinisme. De 
mutatietheorie van De Vries en de determinanten van Weismann konden volgens Van 
Eeden als bewijs voor zijn ideeën over regeneratie worden gezien.106 Daarmee kreeg 
zijn visie op evolutie als ‘gestadig opstijgen’ nieuwe wetenschappelijke onderbouwing, 
waarop ik nu nader zal ingaan.   

 

De soort vergeet niets 

In de jaren 1907-1908 ontvouwt Van Eeden in zijn dagboek ideeën over een ‘Stam-
Ziel’ – ‘de eerste wetenschappelijke godsdienst der menschen’ – die hij creatief 
vormgeeft in De nachtbruid (1909) en in het tweede deel van Het lied van schijn en 
wezen (1910), en essayistisch uitwerkt in ‘Kooningschap en dichterschap’ (1910). Ik 
laat hier eerst een tamelijk uitgebreide weergave volgen van de gedachtegang in zijn 
dagboek, omdat hierdoor goed de ontwikkeling van zijn ideeën duidelijk wordt. De 
eerste aanleiding voor de gedachte van een ‘soortwezen’ vormt zijn bewondering voor 
het prachtige ontwerp van de halsveren bij een kip: 

 

Al wat men ‘instinkt’ noemt is op te vatten als het verstand van het 
onwaarneembare. Moest men aannemen dat één verstand, God, al het 
waarneembare schiep en bestuurde, dan was zulk een toestand onverklaarbaar, 
onzinnig. Maar iets anders is het een veelheid van hoogere intelligenties aan te 
nemen, die in conflict of harmonie met elkander zijn. Elk ras, elke soort is een 
hoogere intelligentie, kenbaar aan de vernuftige inrichting der individuen. O.a. 
ook aan het instinkt. Ik overdacht dit gisteren, toen ik zag bij een kip, hoe de 

                                                        
105 Van Eeden, De blijde wereld (1903) 133. 
106 Ibidem, 131-133, 271 (noot 2). 
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halsveeren bij elke beweging zonder stoornis over elkander glijden en toch het 
kleed volkomen dicht laten. Dat is verbazend vernunftig ingericht.107 

 

Een paar maanden later is de observatie van de ‘mimicry’ (nauwkeurige nabootsing) 
van een spin in het zand de aanleiding voor de verdere ontwikkeling van deze 
gedachtegang. Dat dit ‘blind toeval’ is acht Van Eeden reeds lang uitgesloten.108 Het 
dwingt hem tot de aanname van een ‘soortwezen’. Een week later schrijft hij, in termen 
die doen denken aan zijn artikel ‘Over de toekomst’:  

 

Engelen beelden we altijd heel onnoozel af als menschen met vleugelen. Deze 
zwakheid van ons is zeer veelbeteekenend. Alleen de heilige geest, het soort-
wezen heeft de kracht, de smaak tot zulk een verheffing en veredeling. Nooit het 
individu. Zoomin als een aap een mensch kon uitdenken. En toch moet dit edeler 
wezen eenmaal ontstaan.109 

 

Er was echter wel een hindernis om van mens tot engel te muteren, zo legt Van Eeden 
uit in een gesprek met de Britse natuurkundige Oliver Lodge. Meer intellectuele 
ontwikkeling vereist meer schedelruimte, maar ‘de onmacht van ons ras om het groote 
hoofd en het groote bekken [van de vrouw die het kind moet baren] te doen 
samengaan’ verhindert deze ontwikkeling.110 

Bij de naamgeving van de hogere eenheid twijfelt Van Eeden in zijn dagboek 
tussen ‘Stam-ziel’, ‘Soort-ziel’ en ‘Soort-wezen’. Hij verwacht dat ‘in dichting de 
Naam komt’ en uit de De nachtbruid blijkt dat het ‘Stam-Ziel’ is geworden.111 De 
‘Stam-ziel’ is in staat tot het vasthouden van instincten, het ‘rasgeheugen’: ‘de soort 
vergeet niets’. Deze vaststelling verbindt Van Eeden met zijn, in deze jaren steeds 
sterker wordende spiritistische overtuiging: ‘Daarmee is ook het voortbestaan na den 
dood toegelicht. Wij sterven af als individuën, maar al onze waarnemingen blijven als 
herinnering in het groote rasgeheugen bestaan.’112 Het opvallende is dat Van Eeden 
zijn aannames bevestigd ziet door zowel het neolamarckisme als het neodarwinisme. 
Hij sluit zich aan bij de lamarckistische weerlegging van Weismanns experiment, 
verwerpt vervolgens níet diens ‘determinanten’, maar vult deze wél lamarckistisch in. 

 

Een geheel nieuw licht op de erfelijkheid, als men aanneemt dat een 
onwaarneembare eenheid blijft bestaan, bij ’t vergaan der individuen, die weer 

                                                        
107 Van Eeden, Dagboek II (1971) 18 januari 1907. 
108 Mimicry was rond 1900 een belangrijk punt in de discussies tussen neodarwinisten en 
neolamarckisten. Bowler, The eclipse of darwinism (1983) 30. 
109 Van Eeden, Dagboek II (1971) 22 mei 1907. 
110 Ibidem, 7 juli 1907. 
111 Van Eeden, De nachtbruid (1979) [1909] 207, 231; Van Eeden, Dagboek II (1971) 15 augustus 
1907, 25 april 1908. Op deze laatste dag schrijft Van Eeden dat hij voor de vorm van ‘de eerste 
persoon, in de fictie van een auto-biografisch gedenkschrift’ kiest om ‘alle waarheid die ik 
voorhanden heb te uiten.’ Dit resulteerde in De nachtbruid. 
112 Van Eeden, Dagboek II (1971) 20 november 1907. 
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nieuwe individuen vormt en werken laat. Dan is ’t duidelijk waarom toegebrachte 
kwetsuren (afkappen van de staart b.v./circumcisie enz.) niet overerven, maar 
verkregen vaardigheden wel.113 

 

Een jaar later is deze combinatie van enerzijds de ‘harde’ erfelijkheid van Weismann 
en De Vries, waarin de genetische informatie wordt doorgegeven zonder beïnvloeding 
van de omgeving, en anderzijds de ‘zachte’ erfelijkheid van het neolamarckisme, 
waarin deze beïnvloeding wél mogelijk is, nog duidelijker: 

 

Het is dit, dat zoowel de Pangenen van de Vries, als de determinanten van 
Weismann uitdrukken dat ieder individu het product is van een bepaalde menging 
van constanten. Dat dus de ‘eigenschappen’ zoowel zelfstandiger als ook 
standvastiger zijn dan de individuen. […] Elke determinant is een eenheid die 
zich in eindeloos veel individuen manifesteert. 
Het zijn deze eenheden waaruit de stamziel is opgebouwd, en die zich in de 
individuen manifesteert, en ook door de individuen beinvloed kunnen worden.114 

 

De literaire uitwerking van de gedachtegang uit zijn dagboek volgt in alle werken 
een zelfde patroon. Eerst wordt het darwinisme, met behulp van de inmiddels bekende 
argumentatie waarin deze zo mechanistisch mogelijk wordt voorgesteld, afgeserveerd. 
Het ‘dorre begrip der “evolutie”, het doode kringloop-systeem’ en natuurlijke selectie – 
‘de blinde inwerking van doellooze domme-krachten’ – kunnen de morele evolutie van 
de mens niet verklaren.115 In De nachtbruid legt Vico Muralto, Van Eedens alter ego, 
aan de hand van de fraaie tekening op de vleugels van een vlinder aan zijn geliefde 
Elsje uit dat er geen toevallige, blinde krachten in de natuur werkzaam zijn, maar dat er 
sprake is van ‘wil, gevoel en denkend overleg’.116 Ook in Het lied van schijn en wezen 
wordt in plaats van toeval de doelmatigheid van een geest aangenomen: 

 

Wel is de geest nog blind die bij ’t aanschouwen 
Van plant, of dier, of mensch geen geest ontdekt 
 
Wiens leiding ’t ras zich aldus deed ontvouwen 
Van moer op kind gewijzigd, – die vermeent 
Dat dom toeval een menschenlijf kan bouwen 
 
Als stofje aan stofje doelloos zich vereent,  
niet merkend dat vóórop-gesteld bedoelen 
Aan elk geslacht zijn vaste koers verleent117 

 

                                                        
113 Ibidem, 20 november 1907. 
114 Ibidem, 18 oktober 1908. 
115 Van Eeden, ‘Kooningschap en dichterschap’ (1918) [1910] 15, 17. 
116 Van Eeden, De nachtbruid (1979) [1909] 230-231. 
117 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 120. Zie ook p.108. 
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Wat volgt is datgene wat wél in staat is tot het scheppen van al dat moois: de 
‘Stamziel’, de ‘Genius van ons geslacht’, die Van Eeden voor wat betreft de mensheid  
vereenzelvigt met Christus. De mensheid wordt door de ‘Stamziel’ ‘bespied, belaagd, 
behoed’, zoals de kleine dieren door de mens in de gaten worden gehouden.118 In De 
nachtbruid legt Vico het als volgt uit aan Elsje, die liever Jezus zegt dan Christus: 

 
“[…]. Het wezen dat ons gemaakt heeft, wiens geest, vernuft, willen en gevoelen 
ons bijeenhoudt, zoals ons lichaam zijn cellen, tot een grote eenheid, uiterlijk 
onwaarneembaar, maar onmiskenbaar in ons innerlijk gevoel, dat is de 
Mensgeest, het oerverstand, de Stamziel der mensheid, Christus.” 
“Dus dan moet iedere diersoort en plantensoort haar Jezus hebben?” 
“Zeker, elke soort moet haar stamziel hebben, – en elk individu heeft zijn ziel, en 
elke cel van elk individu heeft de zijne.119 

 

Voor deze in wezen religieuze zienswijze grijpt Van Eeden de ‘nieuwere biologie’ aan, 
waaronder de mutatietheorie van De Vries. Deze leert ons dat ‘alle nieuwe vormen 
ontstaan door wijziging uit innerlijke geheimzinnige oorzaak.’120 De biologie staat 
eigenlijk nog voor een raadsel, zo vertelt Vico aan Elsje.121 In Het lied van schijn en 
wezen luidt het dat mythische en dichterlijke wijsheid altijd voorafgaan aan 
wetenschappelijke kennis: ‘Zoo stemt te saam wat ’t nieuwste weten leerde,  wat over-
oude wijsheid heeft gevoeld en ’t jonge hart der dichters profeteerde.’122  

Van Eedens eigen karakterisering van zijn ‘Stamziel’-gedachte als 
‘wetenschappelijke godsdienst’ was treffend. De eenheid, bezieldheid en 
doelmatigheid van elke cel, elk individu en elke soort paste in ‘the new science of 
Wholeness’ die zich richtte tegen ‘the old science of the Machine’ en de wereld 
opnieuw wilde betoveren.123 Tot die oude wetenschap behoorde het darwinisme, zoals 
Van Eeden duidelijk maakte in de aan het begin van dit hoofdstuk genoemde passage 
uit zijn dagboek: ‘Darwin’s machine worden, alleen geschikt om wetten uit feiten te 
maken, ongeschikt voor mooi-emotie.’124 Het was vooral die ‘mooi-emotie’ die Van 
Eeden keer op keer deed beseffen dat toeval en strijd deze niet konden verklaren. In 
zijn verzet tegen het darwinisme stond hij rond 1900 niet alleen. Maar hij gaf aan dit 
verzet wel een geheel eigen draai, zowel door zijn eigenzinnige vermenging van 
neolamarckistische, neovitalistische én neodarwinistische elementen, als door de 
religieus getinte conclusie die hij hieruit trok: het bestaan van een ‘Stamziel’. Op de 
verbinding van Van Eedens ‘Stamziel’-gedachte met zijn elitaire utopistische ideeën 
zal ik hierna nog dieper ingaan (zie § 2.2). 

                                                        
118 Ibidem, 107. Vgl. Van Eeden, De kleine Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] 375-376. 
119 Van Eeden, De nachtbruid (1979) [1909] 230-231. Uit dit citaat blijkt dat Van Eeden 
verschillende spellingen hanteerde van ‘stamziel’: met en zonder hoofdletter, elders soms ook met 
verbindingsstreepje tussen ‘stam’ en ‘ziel’. 
120 Van Eeden, ‘Kooningschap en dichterschap’ (1918) [1910] 17-18.  
121 Van Eeden, De nachtbruid (1979) [1909] 231. 
122 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 123. 
123 Harrington, Reenchanted science (1996) xvi. 
124 Van Eeden, Dagboek I (1971) 19 september 1893. 
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Ten slotte moeten bij Van Eedens verwerking van verschillende evolutietheorieën 
een tweetal kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste is het opvallend dat Van 
Eeden wat betreft de ‘nieuwere biologie’ wel De Vries en Weismann noemt, maar 
nauwelijks neolamarckistische en neovitalistische bronnen. Hij zal het neolamarckisme 
uit de tweede hand, vooral via het werk van Spencer, hebben meegekregen. Verder 
moet geconstateerd worden dat het neolamarckisme veel minder vastomlijnd was dan 
het neodarwinisme. Het was een complex raamwerk waarmee je vele, zo niet alle 
kanten opkon.125 Bovendien was in het algemeen de verwerking van het 
neolamarckisme vaak impliciet.126 Met betrekking tot het vitalisme is het opmerkelijk 
dat Van Eeden, in tegenstelling tot Ortt, niet het werk van Driesch noemt.127 Wel weten 
we uit zijn aantekeningen en zijn dagboek dat hij enkele werken las van Eduard von 
Hartmann. Maar Van Eeden was over deze Duitse filosoof allerminst te spreken.128 Het 
werk van Henri Bergson, die met zijn ‘élan vital’ een nieuwe impuls zou geven aan het 
vitalisme, las hij pas later.129 Van Eeden ontwikkelde zijn vitalistische ideeën meer dan 
een decennium eerder dan Bergson, Driesch en Ortt. Hij kon daarbij niet alleen 
teruggrijpen op al eeuwenlang bestaande noties van een vitale kracht, maar ook op 
recente discussies in de reductionistische fysiologie tussen vitalisten en mechanisten 
(zie § 3.3). 

Een tweede kanttekening betreft de dubbelzinnige verwerking van het darwinisme. 
Blijkbaar wordt het darwinisme gelaakt, maar het neodarwinisme van Weismann en De 
Vries juist toegejuicht. Wat betreft De Vries is dit begrijpelijk aangezien de receptie 
van diens werk zeer ambivalent was. Door Hubrecht werd hij als de ‘Nederlandse 
Darwin’ onthaald, maar volgens velen had hij juist de theorie van natuurlijke selectie 
onderuit gehaald.130 Maar ook ten aanzien van het darwinisme zelf is er bij Van Eeden 
sprake van ambivalentie. Hoewel het citaat over ‘Darwins machine worden’ anders 
doet vermoeden, noemt Van Eeden Darwin meestal in lovende zin. Het is duidelijk dat 
hij grote bewondering had voor Darwin. Dit blijkt uit typeringen als ‘geniaal’ en 
‘universeel’, en uit het roemen van de gelijkmoedigheid waarmee Darwin zijn eigen 
hypothesen bekritiseerde en zo nodig verwierp.131 Ook in De broeders wordt Darwins 
personage – in tegenstelling tot zijn ideeën – positief gekarakteriseerd als een 

                                                        
125 Bowler, The eclipse of darwinism (1983) 66. 
126 George W. Stocking, Jr., ‘Lamarckism in Americal social science, 1890-1915’ in: Idem, Race, 
culture, and evolution. Essays in the history of anthropology (New York 1968) zoals geciteerd door: 
Snelders et al., ‘Genetica tussen harde en zachte erfelijkheid 1900-2000’ (2003) 8. 
127 Pas in 1921 komen we Driesch voor de eerste en enige keer in Van Eedens dagboek tegen: ‘Gister 
avond ben ik toch naar Driesch gaan luisteren. Het was geen nieuws.’ Van Eeden, Dagboek IV (1971) 
17 maart 1921 
128 ‘Ik lees von Hartmann. En denk over een artikel over wijsbegeerte. Dit soort werk (van v.H.) is 
zoo onbevredigend. Al dergelijke boeken konden we best missen.’ Van Eeden, Dagboek I (1971) 29 
november 1894. 
129 Van Eeden las van Bergson rond 1906 ‘Essai sur les données immediates de la conscience’ en 
Matière et mémoire. Van Eeden, Aantekeningen en citaten. 
130 Van der Heide, Darwin en de strijd om de beschaving (2009) 213-214; Theunissen, ‘Nut en nog 
eens nut’ (2000) 125-126. 
131 Van Eeden, ‘De spiritistische verschijnselen’ (1905) [1890] 203; Van Eeden, ‘Over de toekomst’ 
(1902) [1890] 80; Van Eeden, ‘Lombroso over de spiritistische verschijnselen’ (1892) 271-272. 
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empirische wetenschapper die zich afzijdig houdt van ethische vraagstukken.132 Het 
lijkt er op dat ‘Darwin als wetenschapper’ voor Van Eeden de positieve kanten van de 
natuurwetenschap representeerde, terwijl ‘het darwinisme als leer’ juist symbool stond 
voor de negatieve kanten hiervan. Maar in deze dubbelzinnige redeneertrant stond Van 
Eeden niet alleen; het was, zoals eerder ter sprake kwam, ook het beeld dat uit de 
Darwin-herdenking van 1909 naar voren kwam.  

Uit een passage in De blijde wereld, waarin het darwinisme er merkwaardig 
genoeg nog goed afkomt, blijkt wat Van Eeden het allerergste vond: ‘de ellendige 
vulgarisatie die Darwin’s levenswerk heeft afgeschrompeld tot de opinie dat “de 
mensch afstamt van de apen” […]’.133 Niet Darwin, niet het (neo)darwinisme, maar de 
gepopulariseerde simplificatie waarin de lage afstamming in plaats van de hoge 
bestemming van de mens werd benadrukt, was voor Van Eeden onverteerbaar.   
 

De wet van de liefde 

Bij Ortt zijn, in vergelijking met Van Eeden, soortgelijke tendensen zichtbaar wat 
betreft de verwerking van de verschillende evolutietheorieën. Maar er zijn ook 
verschillen. Ook Ortt noemt het darwinisme meestal in negatieve, mechanistische zin 
en geeft vervolgens de manieren aan waarop aan de doelloze strijd om het bestaan kan 
worden ontkomen. Bij hem ligt de nadruk eveneens op de geestelijke evolutie die de 
mensheid doormaakt en de voorafschaduwing van een nieuw tijdperk die hierin 
zichtbaar is. In de bundel essays De vrije mensch benadrukt Ortt de superioriteit van 
het geestelijke boven het stoffelijke in de evolutie en beschrijft hij de evolutie in sterk 
progressieve termen als ‘een gestadige opklimming in ontwikkeling’, ‘toenemende 
vergeestelijking’, ‘den gestadige groei van het meegevoel’, ‘het steeds toenemend 
besef van de broederschap van al het gevoelende schepsel’, en ‘de reis naar de 
bergtoppen der volkomenheid’.134 Evolutie is voor Ortt per definitie ‘ontplooïïng tot 
hooger vorm’.135 Maar meer dan Van Eeden benadrukt hij de, zijns inziens 
allesoverheersende natuurwet: de wet van de liefde. Niet het recht van de sterkste, niet 
de instandhouding van de soort zijn de wetten waar het om draait, nee: ‘de hoogste 
macht, de hoogste wet, die ’t heelal regeert, is de macht der Liefde’.136 

In Ortts idealistische tendensroman Naar het groote licht (1899) slagen de 
hoofdpersonen Marie en Frits erin om zich aan de strijd om het bestaan te 
ontworstelen. Zij doen dit door het aanhangen van dezelfde humanitaire idealen die we 
ook aantreffen bij Ortt zelf – vegetarisme, geheelonthouding, antivivisectionisme, 
spiritisme en christenanarchisme – die in het werk worden samengevat onder de 
noemer van ‘de wet van de Liefde’. Uit de volgende passage blijkt hoe Frits en Marie 

                                                        
132 Van Eeden, De broeders (1939) [1894] 29-30. 
133 Van Eeden, De blijde wereld (1903) 208-209. 
134 Ortt, ‘Ethische consequenties der spiritualistische levensopvatting’ (1904) 124-127, 132. 
135 Moore, De universeele verwantschap (1906). Ortts definitie van ‘evolutie’ staat in de ‘Verklaring 
van vreemde woorden’ dat als aanhangsel bij het boek verscheen. 
136 Ortt, ‘Het zoeken naar Waarheid’ (1904) 25; Ortt, ‘Anarchisme’ (1904) 36. 
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van een mechanistische interpretatie van het darwinisme (‘de oude richting’) naar een 
optimistische, altruïstische visie (‘de nieuwe richting’) redeneren:  
 

Het leven was strijd, overal: de heele natuur moest strijden om ’t bestaan. […]  
Maar dan had hij toch ook weer bedacht dat er een streven van de menschheid is 
naar hooger, naar vooruitgang. [...] ’t Was niet alles strijd en wreedheid wat de 
wereld liet zien: er was veel liefde ook, voor wie ’t wilde opmerken.137  
[…] 
Ik zie ’t nu zoo helder: ’t is de oude en de nieuwe richting. De geheele wereld 
heeft tot dusver gehoorzaamd aan de wet van ’t Recht van den Sterkste; daardoor 
is de evolutie van de dieren- en de menschenwereld ontstaan en voortgegaan; 
daardoor hebben wij onze tegenwoordige trap van gevorderdheid bereikt naar 
lichaam en verstand. Maar nu is de tijd gekomen dat de Ziel moet groeien en 
ontwikkelen; en dat gebeurt niet onder de heerschappij van ’t Recht van den 
Sterkste, van ’t geweld dus, maar onder de wet van de Liefde.138  

 
Frits en Marie zien natuurwetten kennelijk niet als onvermijdelijk, maar als wetten 
waaraan de mensheid al dan niet kan gehoorzamen en die al naargelang vervangen 
kunnen worden. Verder is een opvallend kenmerk van deze interpretatie van evolutie 
de sterke metafysische dimensie, zoals ook bij Van Eeden bleek. De ‘nieuwe richting’ 
is niet het werk van wetenschappers, maar van geesten. Zij hebben in séances de 
verklaring van ‘het Wereldraadsel’ gegeven: ‘Hoe klaar en helder leerden zij [de 
geesten] de ontwikkeling van de Geest, evenals Darwin geleerd had de evolutie van het 
natuurlijke leven!’ Over het doel van de evolutie laten de geesten geen twijfel bestaan, 
volgens Frits, die het niet alleen heeft over ‘ontwikkeling’, maar ook over 
‘opklimming’ en ‘volmaking, verstandelijk en zedelijk, als mensch, als engel, als 
bewoner van meer verheven werelden, de hoogste hemelsche regionen bevolkend, tot 
oneindige heerlijkheid.’ We zullen dus tot engelen evolueren – denk aan Van Eedens 
zelfde opmerking hierover. De dood is geen einde, maar alleen een tijdelijke fase als 
‘vrij-zwevende ziel in etherisch omhulsel’, zo leert de voor Frits en Marie troostrijke 
leer van de reïncarnatie.139  

Het verhaal als geheel weerspiegelt deze geestelijke groei die wij alternerend als 
lichaam en ziel doormaken. Aan het begin van het boek maken wij kennis met twee 
zusterzielen – later blijken dit Frits en Marie te zijn – die elkaar al sinds ‘den woesten 
oerstaat’ steeds weer in nieuwe lichamen en zielen ontmoeten. In de vrij-zwevende, 
trillende zielstoestand beseffen zij dat zij samen een ‘Liefde-leven’ willen leiden: ‘niet 
een schijn-godsdienstig leven voor zichzelf, als het vorige geweest was, maar een leven 
in ware vroomheid, in zelf-overgave voor de naasten.’140 Dit is precies wat Marie en 
Frits na allerlei tegenslagen weten te bereiken, een leven gewijd aan naastenliefde in 
een arbeidersbuurt. Het boek eindigt met hun ineengestrengeld overlijden, waarna ze 
als één ziel samensmelten in het ‘Licht-rijk der Zielen’ en zo het ‘Groote Licht’ 

                                                        
137 Ortt, Naar het groote licht (1899) 279. 
138 Ibidem, 354. 
139 Ibidem, 316-317. 
140 Ibidem, 1-19. 
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vinden.141 De voorstelling van de evolutie als geestelijke groei die de dood overstijgt, is 
vooral terug te voeren op de reïncarnatieleer, zoals die in de theosofie, maar ook in het 
spiritisme van Alan Kardec een grote rol speelde. In de voorstelling van de ziel als 
trillende, etherische substantie is het theosofische jargon over de aura terug te horen. 
Toch spreekt er ook Ortts nog altijd sterke verbondenheid uit met zijn orthodox 
protestantse achtergrond, waarin naastenliefde, hemel en hel, schuld en boete en vooral 
predestinatie centraal stonden.  

De theosofische opvatting van evolutie beschrijft en onderschrijft Ortt in zijn 
artikel ‘Theosophie en anarchisme’ (1904), ook al beseft hij dat deze opvatting 
onbewijsbaar is en thuishoort op het gebied van het geloof. Juist vanwege het 
verkondigen van onbewijsbare dogma’s heeft hij bezwaar tegen de Theosofische 
Vereniging. Maar in hun hoofdgedachte ziet hij wel ‘een teeken […] van een verder 
stadium van de geestelijke evolutie der menschheid.’142 De verwerking van Kardecs 
spiritistische visie op de evolutie valt niet alleen op te maken uit Naar het groote licht, 
maar ook uit het in hetzelfde jaar verschenen Het spiritisme (1899). In Ortts weergave 
van Kardecs hoofdwerk Het boek der geesten vinden we de zojuist beschreven visie op 
de geestelijke evolutie van de reïncarnerende mens letterlijk terug:  
 

Na de geboorte van den individueele Geest uit het universeele intelligente 
element is deze geheel onontwikkeld, evenals de stoffelijke mensch in zijne 
kindsheid. De opvolgende incarnaties geschieden in verband met de ontwikkeling 
van den Geest in den aanvang in de meest achterlijke volken en individuën, 
steeds vooruitgaande naarmate het standpunt van den Geest hooger wordt, totdat 
eindelijk de verheven Geesten in betere werelden dan de aarde in een bijna 
onstoffelijk omhulsel een gelukkig bestaan leiden, of, als zij op de aarde 
geïncarneerd worden, daar eene hooge roeping of zending vervullen.143 

 
Ook hier zien we dat Ortt probeert deze denkbeelden in overeenstemming te brengen 
met zijn protestantisme. Het spiritisme spreekt het christelijke geloof niet tegen, maar 
dient ‘tot aanvulling van minder heldere begrippen omtrent het Christendom.’144 Ortts 
metaforiek doet eveneens christelijk aan. Bij de verbeelding van het doel waarheen wij 
evolueren als ‘het Groote Licht’ kan Ortt gedacht hebben aan Jezus’ woorden: ‘Geloof 
in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht. […] Ik ben 
het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in 
de duisternis is.’145 Liefde en entelechie worden in deze zelfde metaforiek door Ortt, 
maar ook door Van Eeden, graag als vonken van goddelijkheid voorgesteld.146  

Wat bedoelde Ortt nu precies met ‘de wet van de Liefde’? In zijn ogen was het 
niets minder dan de stuwkracht, de motor van de evolutie: 

                                                        
141 Ibidem, 418-423. 
142 Ortt, ‘Theosophie en anarchisme’ (1904) 98-100. 
143 Ortt, Het spiritisme (1899) 63. 
144 Ibidem, 100. 
145 Joh. 12:36 en 12:46. 
146 Ortt, ‘Ethische consequenties der spiritualistische levensopvatting’ (1904) 128; Ortt, Liefde en 
huwelijk (1905) [1898] 9; Ortt, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) 106; Van 
Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 73. 
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In deze wereld der schepselen zien wij hier en daar, overal verspreid, soms heel 
flauw en zwak, soms meer duidelijk en krachtig, sporen van de Liefde, als 
eenheidsdrang, als geopenbaarde vonkjes van Goddelijkheid, als elementen van 
het Eeuwige onder alle verschijnselen van het tijdelijk, van ’tgeen voorbijgaat. 
Die vonken zijn de eigenlijke stuwkracht voor allen werkelijken vooruitgang: 
zonder deze kwam de wereld der schepselen niet uit den chaos van verbindingen 
en oplossingen zonder doel en zonder blijvend gevolg. We kunnen de liefde 
noemen: den motor der evolutie.147 

 
Liefde schept orde uit chaos en maakt het doelloze doelmatig. Liefde is 
‘eenheidsdrang’ – een magisch woord in deze tijd waarin de roep om harmonie, 
gemeenschap en synthese zo sterk was. Voor Ortt is de wet van de liefde zo 
allesomvattend dat deze niet alleen beperkt is tot de levende natuur. Ook in het 
delfstoffenrijk is deze wet zichtbaar als chemische affiniteit en kristallisatie. Wat 
betreft de liefde bij mensen weet Ortt zelfs oorlog als een uiting hiervan te 
interpreteren. Hoewel we moeten trachten oorlogen overbodig te maken, hebben ze wel 
het gevoel van liefde doen ontwaken doordat zij ‘menschen, die tot dusver 
onverschillig naast elkander stonden, verbonden door een band die hen zichzelf 
volkomen deed vergeten en alles deed opofferen voor anderen’. Hoe afschuwelijk 
oorlog ook is, het beeld van twee gesneuvelde vrienden op het slagveld laat moed, 
deugd en bezieling zien, volgens Ortt.148  
 In zijn Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme werkte Ortt zijn monistische 
stelsel, dat in aanzet al zichtbaar was in zijn vaststelling dat de liefde zich zowel in de 
levende als in de dode natuur openbaart, verder uit. Voor de liefde had hij intussen een 
duurder woord gevonden, namelijk de term entelechie die in het neovitalisme van 
Driesch een centrale rol speelde. Driesch had onderzoek gedaan naar zee-egeleieren. 
Nadat hij een zee-egelembryo in afzonderlijke delen had gescheiden, bleken deze delen 
zich te ontwikkelen tot twee complete, zij het iets kleinere, zee-egels. De afzonderlijke 
delen konden dus de functies van het geheel overnemen.  Driesch concludeerde dat er 
sprake moest zijn van een niet fysisch-chemisch verklaarbare, doelgerichte 
levenskracht die de ontwikkeling van de afzonderlijke delen tot volwassenheid stuurde. 
Hij noemde deze vitalistische kracht, in navolging van Aristoteles, entelechie. 
Mechanistische theorieën over erfelijkheid van Darwin, Weismann en Wilhelm Roux 
waren hiermee in Driesch’ ogen gefalsifieerd. Met deze conclusies was Ortt het 
eens.149 Echter, in tegenstelling tot Driesch zag Ortt de entelechie, vrij vertaald als 
‘datgene wat het doel in zich draagt’, wel vooral maar niet alleen werkzaam in de 
levende natuur, maar ook in atomen en moleculen. Of, anders gezegd, deze 

                                                        
147 Ortt, Liefde en huwelijk (1905) [1898] 9. 
148 Ibidem, 12-13. Zie ook: Ortt, ‘Ethische consequenties der spiritualistische levensopvatting’ (1904) 
124-125. 
149 Ortt, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) 48-50. Zie over de controverse tussen 
vitalisme en mechanisme: Theunissen en Visser, De wetten van het leven (1996) 167-173; Harrington, 
Reenchanted science (1996) 48-54. 
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‘zogenaamd levenlooze stof’ was voor hem levend omdat het ordenend beginsel ook 
daarin werkzaam was.150  
 De entelechie werkte volgens Ortt als tegengestelde kracht van de tweede 
thermodynamische hoofdwet (zie § 3.2) en was, net als de liefde, in staat tot het 
scheppen van orde, doelmatigheid, en zelfs schoonheid. Terwijl energie degradeert, 
heeft de entelechie de neiging zich in opgaande lijn te ontwikkelen: 
 

Overal blijkt onmiskenbaar dat de Entelechie zich evolueert; dat zij gestadig 
streeft naar ontplooiing van steeds hooger zielekrachten; dat zij steeds meer 
ontwikkelde, steeds geestelijk en dus organisatorisch machtiger zielen in steeds 
samengestelder en verfijnder stoffelijk-energetische schept.  
[…] 
Steeds ruimer en uitgebreider, steeds inniger en meer harmonische 
samenwerking, tusschen verspreide energieën, steeds intensiever vermogens, 
steeds hooger waarde der entelechie-concentraties – dat is blijkbaar de Levens-
Gang.151 

 
Naast Driesch’ neovitalisme ziet Ortt zijn theorie ook bevestigd door de 
recapitulatietheorie, of biogenetische grondwet van Haeckel.152 Ook Haeckels 
monistische principe van een ‘Wereldziel’ moet Ortt hebben aangesproken. Maar toch 
is Ortts aansluiting bij Haeckel opmerkelijk gezien het materialistische uitgangspunt 
van deze laatste. De sterke monistische tendens van het fin de siècle – of dit nu ging 
om de ‘Wereldziel’ van Haeckel of de ‘Levenskracht’ van Driesch – was kennelijk 
belangrijker dan de vraag of het leidende principe van dit monisme materialistisch of 
vitalistisch was.153 

Het lijkt alsof de evolutie ‘als vanzelf’ steeds verder omhoog stuwt. Wat was 
volgens Ortt de rol van de mens in ‘het Groote Evolutie-plan’?  
 

Op onze aarde is de evolutie van de ordening, van het intellect, onmiskenbaar; de 
entelechieën worden rijker, de door haar geordende energieën vereenigen zich tot 
machtiger complexen; zij wint veld op den chaos. En wij menschen zien en 
voelen onzen levens-plicht en onze levens-roeping in het deelnemen aan deze 
evolutie, aan deze verrijking der Entelechie, aan dezen zegetocht van het Zijnde 
op het Niet.154 
 

Kortom, de mens kon niet zomaar lui achterover leunen en afwachten tot hij vanzelf 
hoger zou evolueren. Hij moest er wel wat voor doen. Uit deze opvatting blijkt de 
drijfveer van zowel Ortt als Van Eeden om hun utopistische ideeën niet als onmogelijk 
uitvoerbare visioenen te zien, maar als iets dat daadwerkelijk in het hier en nu 
verwezenlijkt kon en moest worden. Zoals Ortt al in Het spiritisme schreef: 

 

                                                        
150 Ortt, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) 80-82. 
151 Ibidem, 85-86. 
152 Ibidem, 88. 
153 Zie ook § 3.3. 
154 Ortt, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) 144, 148. 
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De richting, waarin de Geest zich ontwikkelt, is altijd vooruit, nooit achteruit 
gaande; maar de snelheid, waarmede deze vooruitgang geschiedt, hangt af van de 
inspanning, die wij aanwenden om tot volmaaktheid te geraken.155  
 

Het verschil tussen Van Eeden en Ortt zat in de manier waarop ze over de vrije wil 
dachten. Terwijl Ortt sprak over onze levensplicht en -roeping en daarmee zijn 
deterministische, door protestantse ideeën over predestinatie bepaalde visie weergaf, 
heerste bij Van Eeden juist een sterke overtuiging van het bestaan van de vrije wil (zie 
ook § 3.4). 

Een aantal interdiscursieve verbanden van Ortts ideeën over vergeestelijkte, 
progressieve en teleologische evolutie zijn al genoemd, zoals het neovitalisme van 
Driesch, het monisme van Haeckel, en de theosofie en het spiritisme. Maar ook het 
neolamarckisme speelde een belangrijke rol. In talloze opvoedkundige brochures, 
onder andere over seksuele voorlichting, benadrukte Ortt de rol die de opvoeding van 
het individu in de geestelijke vervolmaking speelt.156 Hij keerde zich tegen de ‘harde’ 
erfelijkheid van Weismann en De Vries. In een bespreking van een voor het grotere 
publiek bedoelde publicatie van De Vries (‘Afstammings- en mutatieleer’, verschenen 
in de reeks Levensvragen I (1907) nr.9)  weerspreekt Ortt deze bioloog door te stellen 
dat soorten wel degelijk kunnen veranderen. Ortt stelt dat indrukken die vanuit de 
buitenwereld inwerken op het individu en bij langdurige herhaling tot de kiemcellen 
uitstralen de soort doen veranderen. Hij haalt hiervoor twee neolamarckistische 
wetenschappers aan, waarover hij zich al eerder lovend had uitgelaten: de Duits-
Zwitserse psychiater August Forel en de Duitse zoöloog en antropoloog Richard 
Semon, die beiden beweerden dat door overerving van verworven eigenschappen de 
kwaliteit van het ras verbeterd kon worden.157 

Een andere inspiratiebron was de socialistische ethiek van de Russische 
revolutionair Peter Kropotkin, die solidariteit en naastenliefde als voorwaarde voor de 
evolutie van de soort zag. Deze gemeenschapsgevoelens waren al zichtbaar op het 
laagste niveau in de associatie van cellen.158 Ortt noemt deze ‘altruïstisch-
anarchistische strooming’ in zijn bundel De vrije mensch.159 De anarchistische richting 
die hij voorstaat is echter niet die van Kropotkin, maar van Tolstoj, in Nederland 
uitgedragen door de ‘christenanarchisten’.160 Zij beschouwden progressieve, 
altruïstische evolutie als hun grondslag: 

                                                        
155 Ortt, Het spiritisme (1899) 62. 
156 Bijvoorbeeld: Ortt, Aan mijn zusje (1903); Ortt, Over een gevaarlijke gewoonte (1908); Ortt, 
Sexueele opvoeding (1916). 
157 [Ortt], ‘Boekbespreking. Afstammings- en mutatieleer’ (1907) 351; Forel, ‘De voortplanting der 
levende wezens. I’ (1907); Forel, ‘De voortplanting der levende wezens. II’ (1907). Zie over Forel: 
Snelders en Pieters, ‘Alcoholism and degeneration’ (2005) 94. Zie over Semon: Bowler, The eclipse 
of darwinism (1983) 84 
158 Van der Heide, Darwin en de strijd om de beschaving (2009) 208. 
159 Ortt, ‘Anarchisme’ (1904) 36. 
160 Wel hadden de meeste christenanarchisten er bezwaar tegen ‘Tolstoyanen’ te worden genoemd, 
omdat ‘hun denkbeelden in verscheidene punten niet met die van Tolstoy samenvallen, en zij in vele 
opzichten de uiteenzettingen en argumenten van Tolstoy niet zouden onderschrijven.’ Ortt, ‘Christen-
anarchisme’ (1904) 49. 
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De algemene levenswet, dat elk wezen streeft naar geluk; en de algemeene wet 
der menschheid, dat toenemende evolutie gepaard gaat met toenemende 
vatbaarheid voor mede-lijden, is de grondslag van het christen-anarchisme.161 

 
Ten slotte moet ook gewezen worden op een aantal sterke overeenkomsten met het 

eerder genoemde werk van Bölsche. Allereerst blijkt de nadruk op, zo niet lyrische 
ophemeling van de liefde. Ook bij Bölsche overstijgt de liefde, en de voortplanting, de 
dood. Het geestelijke is superieur aan het stoffelijke – evolutie gaat om ‘hoe het bloed 
geest werd’. Volgens Bölsche gelden de wetten van de liefde al in de 
‘aantrekkingskrachten’ op het allerlaagste, anorganische niveau. In de organische 
natuur kennen de suikerbiet, de eendagsvlieg en de lintworm – om maar een paar 
voorbeelden van Bölsche te noeme – de liefde.162 Ook hier zien we geen principiële, 
maar graduele scheiding tussen de dode en de levende natuur, waarbij de liefde als 
motor van de evolutie optreedt. Bölsche baseerde zijn gepopulariseerde interpretatie 
van verschillende evolutietheorieën vooral op Darwin, maar ook op Haeckel en 
Weismann.163  

In zijn latere leven bleef Ortt bevestiging zoeken en vinden voor zijn visie op 
evolutie als morele stijging waarin het doel al bij voorbaat vaststond. In de jaren 1930 
verwelkomde hij de ideeën van de neuroloog Cornelius Ariëns Kappers vanwege hun 
teleologische inslag en had hij ook contact met hem.164 Ariëns Kappers stelde met zijn 
hypothese van neurobiotaxis dat bepaalde groei in zenuwcentra geschiedt in de richting 
en op een wijze die bepaald wordt door de functies die zij in de toekomst te vervullen 
hebben. Ortt zag hierin opnieuw een weerlegging van het doelloze darwinistische 
universum aangezien duidelijk werd: 
 

dat niet, zooals Darwin meende, de mensch langzamerhand uit een aapachtig 
wezen ontwikkeld is, doordat die ontwikkelingsgang de voordeeligste bleek in 
den strijd om het bestaan; maar dat te voren vaststond dat een menschheid op 
aarde moest ontstaan, en daardoor bij de aapachtige voorouders die evolutiegang 
plaats vond, die op een nageslacht van menschen moest uitloopen.165 

   
De evolutie van aap tot mens en van mens tot een moreel steeds hoger evoluerend 
wezen stond al van meet af aan in de sterren geschreven. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat Van Eeden en Ortt er geen twijfels over hadden: de mens 
zou tot engel evolueren. Dit was in hun ogen geen utopie, maar een wetenschappelijk 
feit. Het wetenschappelijk bewijs werd met name geleverd door de biologie; de 

                                                        
161 Ibidem, 61 
162 Bölsche, Het leven der liefde in de natuur (z.j. [1899]) 11-17, 36, 42, 134-136, 254, 268. 
163 Ibidem, 113, 123, 196, 206, 207, 215, 374. 
164 Deze correspondentie en een exemplaar van Ariëns Kappers Natuur en geest (Amsterdam 1941) 
met aantekeningen van Ortt is onder de titel ‘Een gedachtewisseling over de verhouding tussen natuur 
en geest’ aanwezig in de collectie van Antiquariaat Lilith, te ’s-Hertogenbosch. 
165 Ortt, ‘Causaliteit, determinisme en indeterminisme’ (1934) 14. 
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wetenschap die uitspraken deed over de natuur en daarmee over de ‘natuurlijke’ gang 
van zaken. ‘Natuurlijk’ betekende zowel dat de dingen ‘vanzelf’ als 
‘noodzakelijkerwijs’ zo zouden verlopen.166 Wat niet weg nam dat de natuur een 
handje geholpen mocht worden. Dat de biologie zich vooral met de ontwikkeling van 
het aardse leven tot nu toe had beziggehouden, weerhield Van Eeden en Ortt, en met 
hen vele anderen, niet om uitspraken over de toekomst en het bovennatuurlijke te doen. 
Als het mogelijk was dat er uit een monade een mens was voortgekomen, dan was de 
ontwikkeling van mens tot engel een logische voortzetting. Maar als met 
wetenschappelijke zekerheid kon worden gezegd dat de mens een engel in de dop was, 
zou dan met diezelfde zekerheid ook gesteld kunnen worden dat het dier een mens (en 
daarmee ook een engel!) in wording was? En hoe zat het met mensen onderling; was de 
‘engelenstatus’ voor ieder mens even snel bereikbaar?   
 

2.2 ‘De universeele verwantschap’ 

Darwin had aangetoond dat mens en dier niet essentieel maar alleen gradueel van 
elkaar verschilden. In plaats van een stevig schot tussen mens en dier was er een 
overbrugbare afstand gekomen. In The descent of man maakt Darwin onderscheid 
tussen de hoge en de lage dieren, waarbij de hoge dieren, zoals mensapen – de naam 
zegt het al – vanzelfsprekend dichter bij de mens staan dan de lage dieren. Een groot 
gedeelte van het boek bestaat uit het aanwijzen van morele en emotionele 
overeenkomsten tussen mensen en hoge dieren.167 Hoewel de notie dat de aap tot mens 
evolueerde voor Van Eeden de heugelijke boodschap in zich droeg dat de mens ook tot 
engel zou evolueren, was hij toch ook huiverig voor het evoluerende dier. Dit blijkt uit 
een parabel die in 1885 in De nieuwe gids verscheen, waarin een steeds slimmer 
wordend beest uit zijn kooi breekt en de rijke man verslindt die hem uitbuitte.168 Het 
uitbrekende beest kan symbool hebben gestaan voor het opdringende proletariaat169, 
maar een letterlijke lezing laat ook de angst voor het dierlijke in de mens en het 
menselijke in het dier zien. 
 

Het dierlijke in de mens 

Darwin vond dat het adagium minimis non curat lex – het recht is niet geïnteresseerd in 
triviale zaken – niet voor de wetenschap gold.170 Zijn eigen interessegebied lag dan ook 
vooral bij de lage, kleine dieren, zoals koraaldieren en met name wormen, die volgens 
Darwin grote mentale kracht bezaten en een zeer belangrijke rol in de geschiedenis van 
de mensheid hadden gespeeld.171 Hoe het er onder de aardbodem precies aan toeging, 
had Van Eeden in de afschrikwekkende scène op de begraafplaats in het eerste deel van 

                                                        
166 Kemperink, ‘Een happy end volgens Darwin’ (2002) 157. 
167 Darwin, The descent of man The works of Charles Darwin, vol.21-22 (1989) [1870]. 
168 Zoölogos, ‘Een parábel’ (1885). 
169 Fontijn, Tweespalt (1990) 274. 
170 Darwin, The formation of vegetable mould The works of Charles Darwin, vol. 28 (1989) [1881] 1. 
171 Ibidem, 139; Darwin, The structure and distribution of coral reefs [1842]. 
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De kleine Johannes beschreven. Daarin kruipen een verkleinde Johannes en Pluizer 
ondergronds in en over lijken, samen met allerlei pratende en krioelende aardwormen, 
oorwormen en kevers.172 In Het lied van schijn en wezen zijn de voorbeelden die Van 
Eeden kiest om de doelmatigheid en evenwichtigheid in de natuur te onderstrepen niet 
toevallig dezelfde kleine dieren die door Darwin zo interessant werden gevonden: 
 

[…]. Zoo werkt al wat leeft mede 
aan ’t zelfde werk, de worm ook die doorwroet 
den grond, en ’t week koraaldier dat in zee de  
 
diepten aanvult en landen rijzen doet.173 

  
Darwin had zich gehaast om zijn lezers die in het werk van wormen en koraaldieren 
‘design’ meenden te herkennen van deze illusie af te helpen.174 Maar volgens Van 
Eeden was het grote plan ook, of misschien wel juist, in het werk van deze kleine 
dieren zichtbaar.  
 De mooie gedachte dat alles op aarde, van de nietigste aardworm tot de 
verhevenste mens, eendrachtig meewerkte aan het grote plan was niet de enige 
boodschap die lezers lazen in Darwins werk. De tegenovergestelde conclusie werd 
uitgebeeld in het tijdschrift Punch in 1881, net nadat Darwin zijn werk over wormen 
had gepubliceerd, door een karikatuur met de treffende titel: ‘Man is but a worm’.175 
De dierlijke aard van de mens was door Darwin bewezen. Deze vaststelling kon 
worden verbonden met de sinds de achttiende eeuw ontwikkelde fysiognomie 
(gelaatkunde) van met name Johann Caspar Lavater, die overeenkomsten had 
aangewezen tussen gelaatstrekken en diersoorten.176 Eind negentiende eeuw 
bestempelde Cesare Lombroso in zijn L’uomo delinquente (1876) bepaalde atavistische 
gelaatstrekken als kenmerkend voor criminelen.177 Atavisme is een erfelijke terugslag, 
waarbij een nakomeling een kenmerk bezit dat vroegere generaties bezaten, maar in 
tussenliggende generaties niet meer voorkwam. Bij Darwin zelf had de term ‘atavism’ 
– of ‘reversion’ – geen negatieve bijklank, omdat hij ervan overtuigd was dat deze 

                                                        
172 Van Eeden, De kleine Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] 83-88. 
173 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 51. Deze passage is een uitwerking 
van de constatering dat alles in de natuur naar evenwicht streeft. In 3.1 wordt deze visie in verband 
met de tweede thermodynamische hoofdwet behandeld. 
174 ‘While the forms of coral-reefs and coral-islands are sometimes very remarkable and worthy of 
attentive study, there is no ground, it need scarcely be added, for the suggestion that they afford 
proofs of design on the part of the living builders.’ Darwin, The structure and distribution of coral 
reefs [1842] 2. 
175 N.N., ‘Man is but a worm’ (1881). 
176 Kemperink, Het verloren paradijs (2001) 22. In Van Eedens bibliotheek was J.C. Lavater, Over de 
physiognomie (Amsterdam 1781-1784) aanwezig. N.N., Bibliotheek van wijlen dr. Frederik van 
Eeden (1934) 16. 
177 Zie over de verbreiding van Lombroso’s ideeën in Nederland: Draaisma, ‘De Hollandse 
schedelmeters. Lombroso in Nederland’ (1995). 
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terugslag in volgende generaties weer ongedaan kon worden gemaakt, maar Lombroso 
zag atavisme als een teken van degeneratie.178 

Personages die gelaatstrekken bezitten van dieren met een slechte reputatie – zoals 
bijvoorbeeld ongedierte en roofdieren – hebben weinig goeds in de zin. 179 Dit door de 
fysiognomie versterkte idee vermengde zich makkelijk met racistische en 
antisemitische neigingen. Mozes Augurk, de jood die er in Ortts Felicia voor zorgt dat 
het bergafwaarts gaat met de kolonie ‘Communia’, wordt zeer negatief beschreven. 
Zijn lelijke, dierlijke uiterlijk lijkt onmiddellijk samen te hangen met zijn karakter: 
‘Felicia gaf toe dat ze Mozes niet sympathiek vond, dat hij iets gluiperigs in z’n blik 
had en haar soms aan een hyena deed denken […].’180 De associatie tussen dierlijkheid 
en slechtheid werd ook graag ingezet met betrekking tot het thema van ‘de vrouw als 
hoer’ – een thema dat van alle tijden is, maar tijdens het fin de siècle zeer sterk 
tegenover het andere uiterste, ‘de vrouw als heilige’ werd gesteld.181 In Van Eedens 
Johannes Viator wordt deze slechte en dierlijke lust gesymboliseerd door Marjons 
zuster, die hij respectievelijk afbeeldt als zwart roofbeest, raaf, zwarte walm-slang, 
donkergroene adder en als zwarte hond die haar tanden in zijn vlees zet. Lust is per 
definitie dierlijk, zoals blijkt uit de beschrijving van de verleidingskunsten van deze 
‘femme fatale’: ‘Gij hebt mijn leden gelikt, al mijn leden met uw slappe, zwarte tong, 
lauw-nat.’182 In Van de koele meren des doods is Hedwig, in de ogen van haar zeer 
gekwetste jeugdvriendje Johan, een hoer, een vampier, een incubus, en een sphinx. 
Alle vrouwen zijn beesten, beseft hij.183 

Bij zowel Van Eeden als Ortt is de beheersing van hun ‘dierlijke’ neigingen – 
driften, instincten, en lusten – een terugkerend thema in hun gehele leven en werk.184 
Dit thema – of moeten we zeggen: deze obsessie – is bij Van Eeden al vroeg  zichtbaar 
in zijn relatie met zijn jeugdvriendinnetje Henriette Ortt. Deze ervaringen heeft hij 
onder andere verwerkt in het toneelstuk ‘Het rijk der wijzen’. Eén van de ‘wijzen’ 
verklaart bij aanschouwing van het ‘minnespel’ tussen twee geliefden: 
 

Gij noemt u mensch en handelt als een dier. 
Zóó doet een hond of kat ook met zijn wijfje, 
En zoo ook doen de duiven in den paartijd. 
Wie waarlijk mensch wil zijn, moet alles mijden 
Wat hem weer tot de dieren af doet dalen. 
Eerst als het dier gedood is in den mensch, 

                                                        
178 Pick, Faces of degeneration (1989) 109-139; Kemperink, Het verloren paradijs (2001) 28. Darwin 
over atavisme: Darwin, Origin of species (2002) [1859] 14-15. 
179 Zie voor de positieve en negatieve connotaties van bepaalde dieren: Kemperink, ‘“De kuise 
plooien van haar witte gewaad”’ (1997) 7. 
180 Ortt, Felicia. Het boek van vervulling (1905) 77. 
181 Von der Thüsen, ‘Femme fatale en femme fragile’ (1993). 
182 Van Eeden, Johannes Viator (1979) [1892] 129-130. 
183 Van Eeden, Van de koele meren des doods (2004) [1900] 113-114. 
184 Zie over dit thema bij Van Eeden: Fontijn, Tweespalt (1990) 98-99. Fontijn schrijft: ‘Nergens is er 
in de Nederlandse literatuur zo duidelijk als in de literaire verbeeldingen van Van Eeden aangegeven 
hoe verschrikkelijk de Victoriaanse moraal zich kon manifesteren en vernietigend inwerken op het 
zieleleven van de negentiende-eeuwer.’ 
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Dan kan hij eindloos hooger zich verheffen. 
Hij heeft een macht die geen dier met hem deelt 
Dat is de macht tot weten en doorgronden, 
Wie die steeds aangekweekt heeft, en daarbij 
Geheel is verlost van zijn dierlijk ik. 
Die is een mensch.185 

 
Die ‘verlossing van het dierlijk ik’ bleef gedurende Van Eedens hele leven een strijd. 
In Johannes Viator beschrijft hij de worsteling tussen de lustvolle ‘wereldmensch’ en 
de kuise ‘god-mensch’ die als ‘twee hatende broeders in één huis wonen.’186 Het boek 
als geheel symboliseert een reis – Viator is ‘reiziger’ in het Latijn – waarin elk 
hoofdstuk een reisdag beschrijft die verschillende ‘stijgingen’ en ‘renunciaties’ als 
thema hebben. De hoofdpersoon weet uiteindelijk de ‘wereldmensch’ en de god-
mensch’ met elkaar te verzoenen: ‘Alleen Liefde in hoogste spanning, sterker dan alles 
in de ziel, maakt lijfsverlangen goed.’187 Dezelfde hoge liefdesopvatting vinden we bij 
Ortt en de Rein Leven Beweging waarvoor hij zich inspande en die in de volgende 
paragraaf nog uitgebreid ter sprake komt.  
 

Het menselijke in het dier 

In de ideeën over evolutie als vooruitgang paste de dierlijkheid van de mens eigenlijk 
niet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat, hoewel het dierlijke in de mens zeker een 
thema was, het menselijke in het dier toch meer werd benadrukt. Ortt liet zich hierbij 
niet alleen inspireren door Darwin, maar ook door de zoöloog en dierenactivist J. 
Howard Moore. In diens door Ortt vertaalde Universeele verwantschap (1906) werd 
achtereenvolgens de fysieke, de psychische en de ethische verwantschap tussen mens 
en dier beschreven. De leer van de ‘universeele verwantschap’ was weliswaar door 
Darwin bevestigd, maar bestond volgens Moore in wezen al eeuwenlang; ze werd reeds 
onderwezen door Boeddha, Pythagoras, Plutarchus en in de negentiende eeuw door de 
dichters Shelley en Tolstoj.188 Naast het boek van Howard Moore was het werk van 
Alfred Edmund Brehm, eveneens een zoöloog, bekend bij zowel Van Eeden als Ortt. 
Van Eeden las in 1888 zijn beroemdste werk Tierleben (1863-1869), dat vanaf de 
tweede druk wereldwijd furore maakte als Brehms Tierleben.189 Ortt noemt Brehm in 
zijn werk Apen en menschen (1907) waarin hij de overeenkomsten tussen de emoties 
van mensen en chimpansees beschrijft.190 Met een dédain voor het grote publiek, zoals 
dat ook bij Van Eeden onverholen tot uiting kwam, beschrijft Ortt in hooggestemde 
bewoordingen de moederliefde bij apen en mensen: 

                                                        
185 Van Eeden, ‘Het rijk der wijzen’ (1882) 50-51. Zie ook: 71, 72, 84, 89. 
186 Van Eeden, Johannes Viator (1979) [1892] 18-19. 
187 Ibidem, 388. Zie over de gevolgen van deze opvatting voor van Eedens persoonlijke leven: Van 
Uuden en Stokvis, De gezusters van Vloten (2007) 122-125, 209-210. 
188 Moore, De universeele verwantschap (1906) 353-354. 
189 Van Eeden, Dagboek I (1971)18 april 1888; Ortt, Apen en menschen (1907) 5. 
190 Ortt, Apen en menschen (1907) 5-9. Darwin wordt aan het begin van dit werk (p.1) genoemd met 
zijn vaststelling dat mensapen ‘onze allernaaste bloedverwanten’ zijn. 
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Het groote publiek, dat ongeveer evenveel van het echte gevoelsleven der apen 
weet als een stuk hout, is geneigd om alle gevoelsuitingen van deze 
boombewoners over ’t hoofd te zien. Maar de dichter weet, en de ziener weet, en 
de wereld zal eenmaal weten, dat in het zachte gemoed van deze moeders der 
wilde bosschen de voorteekens schemeren van dezelfde neigingen, die als 
koesterende zonnestralen het verloren paradijs van onze eigen heerlijke 
kinderjaren hebben verlicht. De moeder-aap […] had in haar apenziel precies 
evenveel echte moederliefde, en haar liefde was even heilig, als die welke in de 
borst der vrouw gloeit.191 

 
Uit de bewustwording van de zielsverwantschap tussen mens en dier vloeiden 

verschillende humanitaire bewegingen voort, waaraan Ortt en Van Eeden het hunne 
bijdroegen: vegetarisme, antivivisectionisme, maar ook de Rein Leven Beweging 
hingen hiermee samen. Geslachtsziekten waren namelijk te wijten aan menselijke 
onzedelijkheid. Het was dan ook niet ethisch om voor de ontwikkeling van medicijnen 
tegen deze ziekten proeven op dieren te verrichten. Zwakke, onschuldige schepselen 
mochten niet boeten voor de ‘schurkenstreken’ van de mens.192 Van Eeden had 
dierproeven al in De kleine Johannes I aan de kaak gesteld. In het gehele werk worden 
dieren beschaafder voorgesteld dan de mens – ‘het verfoeilijkste gedrocht der 
schepping’ dat geheel vervreemd is van de natuur en haar medeschepselen.193 Pluizer 
en Dokter Cijfer dwingen Johannes om mee te doen aan een dierproef bij een konijntje, 
nota bene het konijntje waartegen hij had gerust in de eerste nacht met Windekind. 
Dokter Cijfer duldt hierbij geen teerhartigheid:  
 

‘[ …] En je moet begrijpen: wij zijn mensen en geen dieren, en het heil van de 
mensheid en van de wetenschap gaat boven dat van enige konijnen. 
‘Hoor je!’ zei Pluizer, ‘de wetenschap en de mensheid!’ 
‘De man der wetenschap’, ging de dokter voort, ‘staat hoger dan alle andere 
mensen. Maar hij moet dan ook de kleine gevoeligheden, die de gewone mensen 
kennen, laten varen voor dat éne grote: de wetenschap.194 

 
In de antivivisectiebeweging werd, net als in het zojuist genoemde citaat, de 
bewustwording van de morele vooruitgang van de mens die deernis toonde voor het 
zwakkere, gekoppeld aan het verzet tegen de positivistische, materialistische 
wetenschap. De beweging ontleende haar motto aan Van Eedens Het lied van schijn en 
wezen: 
 

Mét liefde slechts kan heilig weten stijgen, 
met bloed van één dier is te duur gekocht 
een paradijs van kennis.195 
 

                                                        
191 Ibidem, 9. 
192 Ibidem, 23. 
193 Van Eeden, De kleine Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] 16-17, 35. 
194 Ibidem, 77. 
195 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 60-61. 
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In het vervolg van deze passage worden dieren en kinderen – beide heilig en 
onschuldig – aan elkaar gelijkgesteld: ‘Dieren zijn kindren, die wij te beheeren 
verkregen, machtigst in dit kleine aardland’.196 

Ortt was in het naleven van zijn idealen in de dagelijkse praktijk consequenter dan 
Van Eeden. Dit gold bijvoorbeeld voor het vegetarisme. In 1895 vertaalde Van Eeden 
The perfect way. A treatise advocating a return to the natural and ancient food of our 
race, geschreven door de theosofe Anna Kingsford. In de inleiding bij het werk 
ontvouwt hij zijn inmiddels bekende redenering dat deernis behoort tot de gestegen 
moraal, die hij als wil van het ras opvat. Een leven zonder vlees eten is ‘fraaier en 
edeler en reiner’.197 In deze opvatting van morele vooruitgang verbindt Van Eeden, net 
als Ortt, het antipositivisme met het idealisme van zo ongeveer alle ‘kleine geloven’: 
‘Het vleesch-eten, het dieren martelen, het keuren en inschrijven van prostituées, de 
vuile praktijken van het neo-Malthusianisme198 worden vooral door doctoren 
verdedigd.’199 Maar in tegenstelling tot Ortt, en ook tot zijn eigen zoon Paul, nam Van 
Eeden het niet zo nauw met het vegetarisme.200 Hij ging ook niet in op een uitnodiging 
om lid te worden van de, mede door Ortt, in 1894 opgerichte Nederlandsche 
Vegetariërsbond.201 In 1916 twijfelde Van Eeden of hij toch weer over zou gaan op een 
vegetarisch dieet, maar het uitgeteerde lijf, de slappe huid en dikke aderen van zijn 
vriend en vegetariër L.E.J. Brouwer weerhielden hem hiervan.202  

Voor Ortt en zijn gezinsleden was het – en is het tot op de dag van vandaag voor 
enkelen van zijn nazaten203 – onmogelijk om zonder een gevoel van walging langs een 
slagerij te lopen. In Naar het groote licht had hij deze walging beschreven in een scène 
uit Frits’ jeugd waarin deze samen met een paar slagersjongens de slachting van een os 
aanschouwt. Hoewel Frits – en Ortt – afkerig was van deze slachtpraktijken, schemert 
in de beschrijving toch enig spoor van de esthetiserende manier waarop in de decadente 
schoonheidsopvatting gruwelijke zaken mooi werden beschreven204: 
 

O, daar gaat het er doorheen, ’t scherpe mes, heen en weer als een zaag diep in 
den hals. Een vreeselijk rochelend gebrul, een fontein van bloed, neerspattend op 
de knechts en op ’t plaveisel, een wanhopig slaan met kop en pooten, de gapende 
halswond… Frits kon ’t niet langer zien, hij voelde zich misselijk en duizelig.205 

 
Maar juist door dergelijke aangrijpende beschrijvingen was fictie enige tijd hét middel 
in de strijd voor de humanitaire idealen en de ‘expressieve politiek’ die daartoe 
bedreven werd. In tegenstelling tot een instrumentele vorm van politiek was de 

                                                        
196 Ibidem. 
197 Van Eeden, ‘Het vegetariaat’ (1897) [1895] 186-189. 
198 Zie hierover § 2.3. 
199 Van Eeden, ‘Het vegetariaat’ (1897) [1895] 193. 
200 Van Eeden, Pauls ontwaken (1962) [1913] 20. 
201 Fontijn, Tweespalt (1990) 292-293. Zie over de Nederlandsche Vegetariërsbond: De Roo, 
Natuurlijk, ethisch en gezond (1992) hfst.1; Verdonk, Het dierloze gerecht (2009) 89. 
202 Van Eeden, Dagboek III (1971) 18 februari 1916. 
203 Gesprek met Jan-Arend Niermans, 18 februari 2006. 
204 Zie hierover: Kemperink, Het verloren paradijs (2001) 294-295. 
205 Ortt, Naar het groote licht (1899) 80-81. 
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expressieve stijl waarmee Ortt en andere voorvechters van de ‘kleine geloven’ politiek 
bedreven niet gericht op het verwerven van macht, maar op het uidragen van bepaalde 
morele standpunten.206 
 

Elitarisme 

Tot dusver heeft de verhouding tussen mens en dier centraal gestaan. De overwinning 
op het dierlijke in de mens ging gelijk op met het besef dat het menselijke in het dier 
noodzaakte tot deernis. Dit was in ieder geval het ideaal – de dagelijkse praktijk bleek 
wel eens weerbarstiger. Een andere verhouding die onder invloed van de evolutieleer 
geproblematiseerd werd, was die tussen mensen, en groepen mensen, onderling. Gold 
de ‘universeele verwantschap’ ook voor de gehele mensheid? Was de gestegen 
moraliteit bij iedereen in gelijke mate aanwezig of waren sommigen ‘meer gelijk’ dan 
anderen? 

De sociale experimenten Walden (in Bussum), de Internationale Broederschap (in 
Blaricum) en de Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit waren pogingen van Van 
Eeden en Ortt om hun utopische idealen in de praktijk te verwezenlijken: ‘Wij 
bewegen ons letterlijk den ganschen dag in verwezenlijkte utopiën en reëel geworden 
droombeelden.’207 Maar gemeenschap en broederschap waren in de praktijk toch 
moeilijker te realiseren dan in de droom. Ortt verwerkte zijn ervaringen in de kolonie 
van de Internationale Broederschap in Felicia II. Bij monde van Felicia verwoordt hij 
de hooggespannen verwachtingen die er van de kolonie, in het boek ‘Communia’ 
geheten, waren: ‘Sommigen zouden een maatschap van volmaakte menschen, bijna van 
engelen, verwachten.’208 Hoewel de ondertitel van het werk de hoop weergeeft – ‘Het 
boek van vervulling’ – wordt toch vooral de desillusie beschreven. De problemen lagen 
met name bij de onenigheid tussen de Communia-bewoners onderling, de onkunde op 
het gebied van land- en tuinbouw, de negatieve pers, de eerder genoemde ‘joodse 
inmenging’, en de vijandigheid van de dorpsgemeenschap.209 Het relaas in het boek 
kwam goeddeels overeen met de ervaring van een bezoekster op Walden: ‘[..] er is niet 
de minste samenwerking en niet het minste samenvoelen. […] Te vergeefs heb ik de 
drie jaren achtereen dat ik op W. geweest ben, gezocht naar het verschil tusschen haar 
en de gewone maatschappij. Er zijn daar dezelfde wan-toestanden en wan-
verhoudingen als daarbuiten.’210 Afgezien van de praktische problemen moeten er ook 
ideologische beweegredenen hebben meegespeeld. Zowel bij Van Eeden als Ortt waren 
ideeën over ongelijkheid weliswaar vaak impliciet maar toch overduidelijk minstens zo 
aanwezig als de hooggestemde idealen over gemeenschap en broederschap. 

                                                        
206 Kluveld, Reis door de hel der onschuldigen (2000) 20, 63, 67, 83-84. Zie voor een kritische noot 
bij de strikte tegenstelling tussen deze twee politieke stijlen: Verdonk, Het dierloze gerecht (2009) 
418. 
207 Van Eeden, ‘Binnenlandsche kolonisatie’ (1904) [1900] 290. Van Eeden en Ortt voerden een 
uitgebreide briefwisseling over de Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit. Zie hierover: Fontijn, 
Trots verbrijzeld (1996) 40-42. 
208 Ortt, Felicia. Het boek van vervulling (1905) 21. 
209 Ibidem, m.n. 23, 55, 154, 212-213, 218-219, 284, 290-293, 304, 318-338.  
210  Fontijn, Tweespalt (1990) 440. 
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Denkbeelden over standsverschillen, verschillen tussen mannen en vrouwen, en tussen 
mensen in het algemeen waren natuurlijk al veel ouder, maar het discours over 
vergeestelijkte, progressieve evolutie (zie § 2.1) leverde hiervoor nieuwe munitie. 

Tegenover de dierlijke ‘vrouw als hoer’ werd de bovenmenselijke ‘vrouw als 
heilige’ gesteld. De tekenen van morele evolutie, zoals het tonen van ‘zachte liefde’ en 
medelijden, werden in het fin de siècle met vrouwelijke eigenschappen geassocieerd. 
Vrouwen vervulden dus een belangrijke voortrekkersrol in de evolutie.211 Vrouwelijke 
personages die deze eigenschappen in hoge mate bezitten, zijn bijvoorbeeld Marie in 
Naar het groote licht en Elsje in De nachtbruid. In Naar het groote licht wordt de 
tegenstelling tussen verstand en gevoel zeer sterk met mannelijke (Frits en Willem) en 
vrouwelijke (Marie) eigenschappen verbonden. Marie, die niet toevallig Loving als 
achternaam heeft, is ‘één en al zieleleven’ en toont medelijden met hulpbehoevenden, 
kinderen, en bovenal dieren, die zij belangrijker vindt dan mensen. Als Frits in zijn 
‘twijfel-chaos’ verkeert, gaat Marie eerst een ziek poesje bijstaan.212 Elsje, de 
‘nachtbruid’ uit Van Eedens gelijknamige boek, toont eveneens ‘tedere deernis’, maar 
dat is niet alles. Ze bezit ook nog andere eigenschappen waarin de voorafschaduwing 
van de ‘Nieuwe Mens’ duidelijk zichtbaar is, zoals occulte gaven, genialiteit en 
tegelijkertijd ‘kinderlijke genietingskracht’.213 Ook hun uiterlijk en kledingkeuze geven 
aan dat wij hier te maken hebben met ‘zuivere, tedere vrouwennaturen’. Beiden zijn 
‘kleine teere blonde figuurtjes’ en weten zich met zeer eenvoudige middelen ‘een 
uiterlijk van smaakvolle distinctie’ te geven.214  

Maar ondanks de eenvoudige kledingkeuze blijft het standsverschil zichtbaar. Als 
Marie in een arbeidersbuurt woont en armoedige kleding draagt, kun je nog steeds aan 
haar zien dat ze van goede afkomst is: 

 
Ze had een oude verschoten zwarte japon aan, en een gebreiden omslagdoek op ’t 
hoofd; op en top een vrouwtje uit het volk, zou men aan haar kleeding zeggen, 
maar aan haar gezicht en handen zie je dat ze van betere familie is.215   

 
Hedwig uit Van de koele meren des doods is met haar ‘uiterst fijne en edele 
bewerktuiging’ ook een voorbeeld van de vrouwelijke gidsrol in de evolutie. In deze 
roman spelen standsverschillen een grote rol. Net als Van Eeden zelf kon Hedwig 
zowel van de rijkdom en weelde van de hogere stand als van de ‘mooie’ armoede van 
de lagere stand genieten. Hedwig geeft niet om standsverschillen – zo leert ons de 
verteller –  maar tegelijkertijd is de beschrijving van de spraak, de kleding en het 
uiterlijk van haar jeugdvriendje Johan zeer neerbuigend. Ook de boerenvrouw Harmsen 

                                                        
211 Van Eeden, ‘Vrouwenkwestie en socialisme’ (1905) [1890] 257. Zie over de ‘vrouw als gids’: 
Kluveld, Reis door de hel der onschuldigen (2000) hfst. 3. Over de literaire representatie van 
genderverschillen, die in het fin de siècle zeer dichotomisch werden ingevuld, zie: Van Dijk, ‘In het 
liefdeleven ligt gansch het leven’ (2001); Kemperink, Het verloren paradijs (2001) 147-204. 
212 Ortt, Naar het groote licht (1899) 255, 267-274. 
213 Van Eeden, De nachtbruid (1979) [1909] 165, 170, 227. Zie over de ‘Nieuwe Mens’ in de 
Nederlandse literatuur uit deze periode: Kemperink, ‘The “New Man” in Dutch literature’ (2007). 
214 Van Eeden, De nachtbruid (1979) [1909] 161, 168, 192, 227; Ortt, Naar het groote licht (1899) 
321, 326, 396. 
215 Ortt, Naar het groote licht (1899) 396. 
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komt er niet best af: ‘Zij was groot en mager, had grof sliertig zwart haar en een luide, 
rauwe stem die nog al vaak snauwde en vloekte.’216  

De eigenschappen van de vergeestelijkte, altruïstische ‘Nieuwe Mens’ werden wel 
als vrouwelijk gezien, maar dit betekende niet dat mannen deze eigenschappen niet 
konden bezitten. Niet alleen Van Eeden en Ortt zelf, maar ook hun alter ego’s, zoals 
respectievelijk Frits van Beers in Naar het groote licht en Vico Muralto in De 
nachtbruid vormen hier goede voorbeelden van. In deze gevallen hebben we te maken 
met de ‘verst-geëvolueerden’ die de massa voortgaan in de evolutie.217 Dat mensen die 
in dezelfde tijd leefden verschillende niveaus op de evolutionaire ladder konden 
innemen, verklaarde Ortt met behulp van de reïncarnatieleer. In de woorden van Frits 
in Naar het groote licht:  

 

De leer van de Reïncarnatie […] gaf hem verklaring waarom de één zoo gelukkig 
is op aarde en de ander zoo ellendig; de een nobel is en goed, en de ander laag en 
gemeen. De eersten waren verder, hun ziele-leeftijd was ouder; zij hadden de 
leerschool vroeger reeds doorgemaakt die de achterlijken nú moesten 
doorloopen.218 

 

Van Eeden ging wel heel ver in de profetische rol die hij voor zichzelf, en voor 
zijn alter ego Muralto, zag weggelegd in de evolutie van de mensheid. Muralto, maar 
ook Van Eeden zelf, ziet het als zijn taak om de ‘Stam-Ziel’ te helpen. Zij zijn die 
‘enkele uitsteekende individuën […] waarnaar het gansche ras zal gevormd worden.’219 
De held van de toekomst is geen veldheer, maar een ‘dichter-organisator’, die met 
behulp van dramatiek en muziek als ‘machtige suggestie-middelen’ de kudde zal 
leiden.220 Van Eeden nam zijn taak als ‘dichter-profeet-wijsgeer’ zeer serieus, zoals 
blijkt uit zijn inspanningen in 1912 voor de oprichting van de Forte Kreis of 
‘Blutbund’, de bond van ‘koninklijke mensen’ die door Fontijn ironisch de ‘bond van 
genieën’ is gedoopt.221  

Hoe wist Van Eeden zo zeker dat er een heldengenie zou opstaan? Hij was, zoals 
bekend, niet de enige in zijn tijd die deze hooggespannen verwachting had. De 
‘Übermensch’ van Friedrich Nietzsche en de ‘Superman’ van Bernard Shaw waren 
zeker bekend bij Van Eeden. Hij voelde voor deze schrijvers zowel bewondering als 
afgunst.222 Een belangrijke wetenschappelijke achtergrond voor de verwachting van de 
komst van een supermens vormden opvattingen omtrent degeneratie en regeneratie. 
 

                                                        
216 Van Eeden, Van de koele meren des doods (2004) [1900] 139. 
217 Ortt, De vrije mensch (1904) 65. 
218 Ortt, Naar het groote licht (1899) 317. 
219 Van Eeden, ‘Kooningschap en dichterschap’ (1918) [1910] 19. 
220 Van Eeden, De nachtbruid (1979) [1909] 155. 
221 Fontijn, ‘Een bond van genieën’ (1991); Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 287-291. 
222 Van Eeden, Dagboek II (1971) 7 augustus 1907. 
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2.3 Degeneratie en regeneratie 

In ‘Over woordkunst’ (1902) stelt Van Eeden dat de Tachtigers aan het mislukken zijn 
vanwege de ontaarde toestand waarin het ras verkeert. Toch is er hoop. De biologie 
leert dat er zelfs ‘te midden onzer rotte, zich langzaam-aan ontbindende maatschappij’ 
en zelfs ‘uit een door erfelijk kwaad belast lichaam’ een genie kan ontstaan. Zijn 
beschrijving van ‘de hoogstbegaafde, het genie, de allerzeldzaamste’ doet in alles aan 
zijn eigen ‘ideale ik’ denken.223 De zekerheid dat genieën geboren worden, verkreeg 
Van Eeden via Francis Galton en Adolphe Quételet, beiden pioniers in het toepassen 
van statistische methoden in de sociale wetenschappen. Hij las Hereditary genius 
(1869) van Galton en Letters on probabilities (1869) van Quetelet en maakte daaruit op 
dat er, zowel qua lichaamsbouw als karaktereigenschappen, een gemiddelde was 
waartoe de grote meerderheid van een soort behoorde.224 Genialiteit werd als afwijking 
van het gemiddelde gedefinieerd. In de woorden van Muralto: 

 

Maar ik wist en weet ook dat hij [‘de held der nieuwe tijden’, ‘die Heros, die 
Sootèr der mensheid’] geboren zal worden, met die onfeilbare gewisheid 
waarmee de statistiek het aantal genieën en misgeboorten, het aantal afwijkingen 
boven en onder norm voorzegt. Zijn geboorte is aanstaande, en wel spoedig 
[…].225 

 
Een andere inspiratiebron voor Van Eedens opvattingen omtrent genialiteit moet het 
werk van Lombroso zijn geweest. Na zijn vermaarde werk over ‘de geboren crimineel’ 
had de Italiaanse arts zijn hereditair determinisme gebotvierd op genieën en 
krankzinnigen. Zowel het genie als de krankzinnige kwam voort uit degeneratie, maar 
deze achteruitgang zorgde – in het geval van het genie – wel voor intellectuele 
vooruitgang.226 Zoals hierna nog uitgebreider ter sprake zal komen, waren degeneratie 
en regeneratie vaak twee kanten van dezelfde medaille.  

Van Eeden bewonderde Lombroso, omdat deze de spiritistische verschijnselen 
bewezen achtte.227 Hij betitelde hem als ‘geen geniaal mensch maar integendeel een 
geleerde met zeer gezonde hersenen.’228 In een passage uit De nachtbruid geeft 
Muralto te kennen weet te hebben van Lombroso’s verklaring van genialiteit door deze 
als atavisme te zien. Daardoor kon hij Elsjes fraaie, ‘Nieuwe Mens’-achtige 
karaktertrekken verklaren vóórdat hij hoort dat ze een vondeling is. Als hij dát hoort is 
hij helemaal opgetogen, omdat hij hierdoor mag veronderstellen dat ze wel eens van 
zeer edele komaf zou kunnen zijn:  
 

Het woord vondeling was voor mij als een opengaand luik in een donkere kamer 
van boersheid en kleinsteedsheid, plotseling uitzicht gevend op verre romantisch-

                                                        
223 Van Eeden, ‘Over woordkunst. I’ (1904) 314-315. 
224 Van Eeden, De blijde wereld (1903) 131-132, 196-197. 
225 Van Eeden, De nachtbruid (1979) [1909] 155-156. 
226 De Bont, ‘“Onbeschaamde geleerden hebben zijn naaktheid betast.”’ (2003) 123. 
227 Van Eeden, ‘Vitalisme’ (1902) [1893] 320-321; Van Eeden, ‘Lombroso over de spiritistische 
verschijnselen’ (1892) 270. 
228 Van Eeden, ‘Lombroso over de spiritistische verschijnselen’ (1892) 270. 
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wazige verschieten. Wel had ik mij tot troost voorgehouden dat het ras altijd en 
overal genieën kan voortbrengen door atavisme, dus ook in een Hollandse 
kleinstads-hotelhoudersfamilie een vrouwelijk genie van edele gratie, 
bekoorlijkheid en distinctie, – maar dit was toch veel zoeter troost. Bij een 
vondeling konden edele voorouders van alle naties worden ondersteld.229 

 
Ook al overlijdt het kindje van Muralto en Elsje, toch zullen hun goede 

eigenschappen voortleven: ‘Alle gevoel is eeuwig, en het geringste wat wij 
ondervonden is blijvend opgetekend in het geheugen der Almacht.’ Elsjes 
karaktertrekken – haar ‘edele gratie, bekoorlijkheid en distinctie’ – dragen bij aan de 
verbetering van de gehele mensheid. Ook na haar overlijden: ‘Toen dorde de bloem, en 
viel af.  Maar de machtige stam was rijker geworden door de schone bloei van haar 
liefde-ademend leven.’230 Het typische aan Van Eedens visie, die als een mengeling 
van neolamarckisme en neodarwinisme valt te karakteriseren (zie § 2.1), is dat alleen 
de ‘edele’ karaktertrekken overerven. Deze regeneratieve, utopistische interpretatie van 
het neolamarckisme verschilde sterk van het degeneratieve lamarckisme van de Franse 
arts B.A. Morel, waarover zo meer. 

In zijn tweeluik Sirius en Siderius beschrijft Van Eeden de komst van een 
heldengenie, Sirius, die als een moderne Christus de wereld moet verlossen.231 In het 
eerste deel worden uitgebreid de ouders van Sirius beschreven, inclusief een soort 
genealogische geschiedenis van de voorouders. Dat Sirius geboren zou worden, stond 
al generaties vóór hem vast. ‘Gezanten’ zorgden ervoor dat de juiste mensen, de 
toekomstige ouders van Sirius, elkaar ontmoetten. Alle goede eigenschappen van de 
ouders en hun ouders – spaarzaamheid, een sterk verstand, liefde, goedheid, mildheid 
en schoonheidsdorst – kwamen in Sirius samen. De slechte eigenschappen overerfden 
kennelijk op miraculeuze wijze niet.232 Sirius’ grootvader was een ‘een blond, lang-
scheedelig Germaan’ en protestants, terwijl zijn grootmoeder een joodse of spaans-
keltische afkomst had en allerlei geloven aanhing. In Sirius’ opvoeding speelde het 
Boeddhisme een grote rol. Zijn achternaam was niet toevallig Gotama; Boeddha had 
als achternaam Gautama.233 Sirius, de ‘Nieuwe Mens’, was kortom het resultaat van de 
destillatie en vermenging van het beste uit de smeltkroes van de wereld. 

Van Eeden was ervan overtuigd dat alle rassen, inclusief ‘het Joodenras’, zouden 
samensmelten tot één verbroederd mensenras. In 1916 schrijft hij in een recensie van 
Het Joodsche lied van zijn joodse vriend Jacob Israël de Haan: ‘Er heeft een 
verwarring en vermenging plaats – vreemd en onheilvol – katastrophaal, maar 
uitloopend op een nieuw evenwigt waarin het ras tot zuivere eenheid en de rasgeest tot 
klaarder weezenheid en zelfbesef zal stijgen.’234 Waarschijnlijk onder invloed van de 
Eerste Wereldoorlog, waarin rasbesef een grote rol speelde zoals onder meer valt af te 

                                                        
229 Van Eeden, De nachtbruid (1979) [1909] 165. 
230 Ibidem, 238. 
231 Van Eeden, Sirius en Siderius. Eerste deel: de ouders (1912) 71-72. 
232 Ibidem, 195-203. 
233 Van Eeden, Sirius en Siderius. Tweede deel: het kind (1914) 101. 
234 Van Eeden, ‘Literaire beschouwingen III’ (1918) [1916] 237. 
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lezen uit polemieken die Van Eeden voerde in De Amsterdammer235, had hij de 
benaming voor ‘stamgeest’ veranderd in ‘rasgeest’. Net als de ‘stamgeest’ 
vereenzelvigt hij ook de ‘rasgeest’ met Christus.236  

Kennelijk had Van Eeden een groot vertrouwen in het regeneratieve vermogen van 
de mensheid waardoor een ‘nieuw evenwicht’ zou worden bereikt. De notie van 
regeneratie sloot dan ook naadloos aan bij zijn utopisch-evolutionaire visie. Maar dit 
betekende niet dat ideeën over degeneratie bij hem, en ook bij Ortt, geen thema waren. 
Voordat deze ‘schaduwzijde’ in hun werk aan bod komt, zal ik kort de belangrijkste 
aspecten van het degeneratiedenken in het fin de siècle aanduiden. 
 
Degeneratie is, net als evolutie, een complexe term aangezien het begrip nooit een 
vaste betekenis verkreeg en voor velerlei uitleg vatbaar bleek. Het werd een 
containerbegrip waarop allerlei maatschappelijke idealen en ongenoegens 
geprojecteerd konden worden.237 Daniel Pick, de schrijver van het standaardwerk 
Faces of degeneration, schrijft:  
 

Degeneration was never succesfully reduced to a fixed axiom or theory in the 
nineteenth century despite the expressed desire to resolve the conceptual 
questions once and for all in definitive texts. Rather it was a shifting term 
produced, inflected, refined, and re-constituted in the movement between human 
sciences, fictional narratives and socio-political commentaries. It is not possible 
to trace it to one ideological conclusion, or to locate its identification with a 
single political message.238 

 
Deze beschrijving is een zeer rake karakterisering van de steeds veranderende 
invullingen die in een interdiscursief proces tussen wetenschap, literatuur en cultuur 
aan een ‘shifting term’ gegeven kunnen worden. Ondanks de ‘glibberigheid’ van de 
term is het wel mogelijk om enkele grondleggers van het degeneratiedenken te 
traceren. Dit was niet in de eerste plaats Darwin. Hoewel zijn vooruitgangsoptimisme 
in Descent of man ietwat geslonken was, bleef hij huiverig voor het 
degeneratiedenken.239  

Een van de belangrijkste grondleggers van het idee dat de moderne mens steeds 
verder degenereerde was Morel die in 1857 een boek hierover had gepubliceerd, 
getiteld Traité de dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’éspèce 
humaine. Zijn lamarckistische visie op bepalende, slechte invloeden uit de omgeving 
die via ‘zachte’ erfelijkheid werden doorgegeven op het nageslacht werd zeer populair 
in het fin de siècle. Ontaarding kon zich voordoen zowel op fysisch, psychisch als 
moreel vlak en zou uiteindelijk de hele natie ‘ziek’ maken. De overtuiging dat 
degeneratie zich als een olievlek zou uitbreiden, werd versterkt door Galtons 
eugenetica, waarin de angst heerste dat de ‘slechte rassen’ zich sneller voorplantten dan 
                                                        
235 Van Eeden, ‘Anti-semitisme’, 13 mei 1916. Zie over de polemiek: Fontijn, Trots verbrijzeld 
(1996) 396-398. 
236 Van Eeden, ‘Literaire beschouwingen III’ (1918) [1916] 237. 
237 Dassen en Kemperink, ‘The versatility of “evolution”’ (2005) xiv-xvi. 
238 Pick, Faces of degeneration (1989) 7. 
239 Ibidem, 191-193. 
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de ‘beste geslachten’.240 Lombroso was een van de vele artsen die Morels ideeën 
verbreidden. Zoals eerder ter sprake kwam, gebruikte hij degeneratie als verklaring 
voor criminaliteit en genialiteit.241  

Een andere cruciaal werk voor het degeneratiedenken was de bestseller Entartung 
(1892-1893) van de Hongaarse intellectueel Max Nordau. Hij legde vooral de nadruk 
op de ‘gedegenereerde’ kunstenaars die een teken aan de wand waren van een 
uitgeputte maatschappij.242 Het met de thermodynamica verbonden discours rond 
uitputting, vermoeidheid, overbelasting en geprikkeldheid, dat onder andere door 
Nordau werd gekoppeld aan het degeneratiebegrip, zal in § 3.3 nog uitgebreid aan bod 
komen. De moderne stad met haar hectische leven was de biotoop waarin degeneratie 
en ‘fatigue’ zich bij uitstek lieten gelden, zo was de gedachte. De stad was ook de plek 
waar grote groepen mensen – ‘het volk’, ‘de massa’, ‘de horde’ – samenhoopten. De 
Franse arts en wetenschapspopularisator Gustave le Bon verbond in zijn werk de angst 
voor de massa met het degeneratiebegrip. Waar Morel vooral de nadruk had gelegd op 
het gedegenereerde individu en de familie, was het rond 1900 de degeneratie van de 
massa die centraal stond.243 

De zorgen omtrent de ‘kwaliteit van het nageslacht’ en de ‘zieke’ maatschappij 
spitsten zich toe op drie ‘volksziekten’: tuberculose, alcoholisme en 
geslachtsziekten.244 Ideeën over regeneratie en ‘genezing’ concentreerden zich dan ook 
hierop. De hygiënisten legden vooral de nadruk op de omgeving als oorzaak en de 
verbetering van de levensomstandigheden als oplossing. Maar er waren ook artsen die 
zich opstelden als rechter en agent door de schuld bij het individu zelf te leggen en 
voor hen was de oplossing: verbanning uit de maatschappij. Dit kon bijvoorbeeld 
plaatsvinden door een huwelijksverbod in te voeren voor paupers, syfilislijders, 
krankzinnigen, idioten, doofstommen, dronkaards en criminelen.245 Dergelijke 
voorstellen werden geschraagd door sociaal-darwinistische ideeën over winnaars en 
verliezers van de strijd om het bestaan en eugenetica als middel om de natuur een 
handje te helpen. De invloedrijke hygiënistische traditie in Nederland was echter 
sterker dan deze sociaal-darwinistische retoriek. Ook na 1900, toen duidelijk werd dat 
‘het milieu’ geen invloed had op de erfelijkheid, bleef het neolamarckistische denken 
een rol spelen. In Nederland werden niet ‘nature’ óf ‘nurture’, maar erfelijkheid én 
milieufactoren als oorzaak en oplossing van degeneratie gezien.246 

Het is opvallend hoe sterk er in organische analogieën werd gesproken. Dergelijke 
beeldspraak was al eeuwenoud, maar in de negentiende eeuw werd deze metaforiek 
werkelijkheid: artsen hadden een politieke boodschap en beleidsmakers lazen 
fysiologische traktaten. Dit leidde tot de ‘medicalisering van het maatschappelijk 

                                                        
240 Noordman, Om de kwaliteit van ons nageslacht (1989) 26. 
241 Zie over Morel en Lombroso: Pick, Faces of degeneration (1989) hfst. 2 en 5. 
242 Tollebeek, Vanpaemel en Wils, ‘Een codewoord’ (2003) 5. 
243 Pick, Faces of degeneration (1989) 87-96. 
244 Noordman, Om de kwaliteit van ons nageslacht (1989) 38-42. 
245 Dit was een voorstel van de bioloog Wijnaendts Francken in zijn Sociale ethiek (1897). Ibidem, 
46. 
246 Snelders et al., ‘Genetica tussen harde en zachte erfelijkheid 1900-2000’ (2003) 12-13; Tollebeek, 
Vanpaemel en Wils, ‘Een codewoord’ (2003) 5-6. 
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vertoog’.247 Een goed voorbeeld hiervan vormt het artikel ‘Verwording’ van Hubrechts 
in De gids. Na de beschrijving van ‘verwording’ – een term die hij prefereert boven 
‘den uitheemschen term “degeneratie”’ – in de natuur volgt zijn diagnose van de 
maatschappelijke verwording. Net zoals zeepokken verworden door hun ‘vastzittende 
levenswijze’, is de ‘kwaal’ van verwording bij de mensheid het gevolg van ‘geestelijk 
parasitisme’ – gebrekkig onderwijs, gemis aan eigen geestelijke activiteit, aan initiatief, 
aan zelfstandig denken. Het ‘geneesmiddel’ ligt dan ook in het geestdriftige denken op 
het gebied van de kunst, de maatschappij, maar vooral van de zuivere wetenschap.248 

Zoals uit Hubrechts artikel blijkt, werd het benoemen van de ‘kwaal’ van 
degeneratie meestal vergezeld door het aanwijzen van het probate ‘geneesmiddel’ tot 
regeneratie. Daaruit blijkt dat degeneratie met evolutie in hetzelfde progressivistische 
discours verbonden kon worden. De literaire verwerking van het de- en 
regeneratiebegrip in het werk van Van Eeden en Ortt laat hetzelfde patroon zien.   
 

De drie volksziekten 

In een psychiatriehandboek uit 1893 staat de volgende opsomming: de alcoholist, de 
morphinist, de suicidist, de prostituée, de geboren misdadiger, de politieke agitator en 
het genie; allen worden “broederlijk aaneengeketend door denzelfden hereditairen band 
der degeneratie”.249 Niet toevallig komen in de naturalistische romans van deze periode 
–  met het werk van Emile Zola als uitnemend voorbeeld – al deze ‘dégénérés’ 
uitgebreid ter sprake. Ook het werk van Van Eeden en Ortt vertoont een heel scala aan 
‘verliederlijkten’. Naast het genie, dat al ter sprake kwam, komen ook de ‘drie 
volksziekten’ bij hen uitgebreid aan bod. Zoals zal blijken, wordt dit ‘naturalistische’ 
aspect altijd vergezeld van een hoopvolle ‘idealistische’ boodschap. 

Tuberculose was het onderwerp van Van Eedens proefschrift, getiteld Kunstmatige 
voeding bij tuberculose-patiënten (1886).250 Hij kon deze medische kennis in zijn leven 
meermalen gebruiken, met als meest schrijnende geval de aftakeling en dood van zijn 
eigen zoon Paul. De ascetische manier waarop Paul zijn verscheiden onderging, was 
voor Van Eeden een bevestiging van zijn eigen utopistische en spiritistische 
overtuigingen. In Paul waren de karaktertrekken zichtbaar van de zachtmoedige en 
vergeestelijkte ‘Nieuwe Mens’ en zijn dood was geen einde maar een nieuw begin: 
‘een verheugd overglijden’ naar generzijds waar hij als ‘middelaar’ kon optreden 
tussen zijn vader en het ‘Alwezen’.251    

Ook in Naar het groote licht is het slechte in de wereld er niet voor niets. Marie 
moet dag in dag uit strijden met de ‘drank-demonen’ van haar eerste echtgenoot 
Willem, terwijl ze hem eigenlijk wil leiden tot ‘hoogere ziele-behoeften’. In het 
lamarckistische degeneratieconcept van Morel was alcoholisme een van de vele 
                                                        
247 Nys et al., ‘Een medisch object’ (2002) 11. 
248 Hubrecht, ‘Verwording’ (1885). 
249 H. van der Hoeven, Psychiatrie. Een handleiding voor juristen (Rotterdam 1913) 245 
[aangehaalde woorden 1893], zoals geciteerd door het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Online 
editie: http://gtb.inl.nl/?owner=WNT (geraadpleegd op 2 februari 2009). 
250 Van Eeden, Kunstmatige voeding bij tuberculose (1886). 
251 Van Eeden, Pauls ontwaken (1962) [1913] 11-13, 64-65. 
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tekenen van degeneratie die door een samenspel van slechte omstandigheden en 
overerfbaarheid werden veroorzaakt. Ortt vermengt deze visie met de orthodox-
protestantse predestinatieleer. De schuld van alcoholisme ligt niet bij het individu, 
aangezien die geen vrije wil heeft en ‘voorbestemd’ is; door Gods wil, maar evenzeer 
door erfelijkheid en omgeving:  
 

Al die honderdduizenden, die geboren worden met een zwak karakter of met 
erfelijke drankzucht, of die door den loop der dingen geplaatst worden in een 
verdorven omgeving – die kunnen ’t toch niet helpen? Waarom zou God hen 
onder zulke levensomstandigheden gebracht hebben, wetende – want God is 
immers alwetend – dat ze in de verzoeking ten onder zouden gaan? Als God 
diezelfde kinderen, die nu verliederlijken, had laten geboren worden in een goede 
omgeving, in een Christelijk gezin, dan waren ze immers goede menschen 
geworden – althans velen van hen – en in den hemel gekomen; en nu in de hel.252 

 
Toch kan het individu zich ontworstelen aan de knellende banden van predestinatie, 
erfelijkheid en omgeving. Frits, die Willem aanvankelijk had laten kennis maken met 
de alcohol, gaat zich onthouden en vindt het ‘Groote Licht’. Willem overlijdt helemaal 
alleen in Indië aan zijn drankzucht. Maar hier biedt de reïncarnatieleer troost. Leed, 
zoals de ellende waartoe drankzucht leidt, is een opvoedingsmiddel in de leerschool die 
elke ziel moet doorstaan. Aan het eind van het boek vinden Marie, Frits en Willem 
elkaar in het ‘Licht-Rijk der Zielen’, waar Willems doffe ziel, door de vergeving en 
liefde die hij ontvangt van de zielen van Marie en Frits, een zwakke lichtglans 
verkrijgt.253 

Van de drie volksziekten bekommerden Van Eeden en Ortt zich het meest om 
geslachtsziekten. De oplossing hiervoor was in één woord: ‘reinheid’. Hun aversie 
tegen de ‘onreine’ dierlijke driften in de mens kwam al eerder ter sprake (zie § 2.2). 
Om ‘onreinheid’ uit de maatschappij te bannen, spande Ortt zich in voor de in 1901 
opgerichte Rein Leven Beweging (RLB). Deze beweging kwam voort uit een 
merkwaardige mengeling van preutse, Victoriaanse zedelijke opvattingen en moderne 
ideeën, zoals de aandacht voor vrouwenrechten.254 Met de scherpe markering van het 
onderscheid tussen onreinheid en reinheid kan de RLB ook als een representant worden 
gezien van het verlangen naar zuiverheid dat een opvallende preoccupatie was van de 
burgerlijke cultuur rond 1900 (zie hierover ook § 4.1).255  

De RLB ging uit van de rationalistische gedachte dat het seksuele uitsluitend 
diende voor de instandhouding van de soort: ‘Geslachtsgemeenschap is alleen dan 
volkomen rein, wanneer die plaats vindt in hoogste liefdeseenheid, in huwelijk, 
tusschen man en vrouw, en wanneer in de bedoeling der beide personen de 
mogelijkheid van voortplanting niet is buitengesloten.’ 256 Anticonceptie was kortom 
uit den boze – een standpunt dat de RLB in aanvaring bracht met de Nieuw-

                                                        
252 Ortt, Naar het groote licht (1899) 277-278. 
253 Ibidem, 296-298, 317-318, 421. 
254 Groot, ‘De lust tot last’ (1993). 
255 Labrie, Zuiverheid en decadentie (2001) 38. 
256 Ortt, De Rein-Leven Beweging (1909) 9. Zie ook: Niermans, ‘Felix Ortt herdacht’ (1966) 4. 



  DE LITERAIRE VERWERKING VAN DE EVOLUTIELEER 
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

85 

Malthusiaanse bond van J. Rutgers.257 De opvatting van de RLB was nog net iets 
minder radicaal dan die van Pozdnysjev, de hoofdpersoon uit De Kreutzersonate van 
Leo Tolstoj, wiens ideeën grote invloed hadden op de RLB. Pozdnysjev propageert 
algehele onthouding en geslachtsloosheid, net als bij de bijen. Dat de menselijke soort 
uiteindelijk zal uitsterven, is volgens hem toch al voorspeld door religie en wetenschap 
– een verwijzing naar de warmtedood (zie hfst.3) – en de zedenleer komt tot dezelfde 
slotsom.258   

In een brochure van de RLB somt Ortt de treurige gevolgen op van de 
‘heerschappij van de zinnenlust’. Uit de door hem gebezigde terminologie, zoals 
bederf, bezoedeling en voortwoekering, spreekt een sterke verwantschap met het 
degeneratiediscours: 
 

Vroeg-bedorven kinderen, vuile praatjes en vuile plaatjes, een onreinen 
conversatie-toon, bezoedelde kunstuitingen, onvrijheid en onnoozelheid van het 
jonge meisje, onderworpenheid van de gehuwde vrouw, geheime zonden, 
geslachtsziekten, besmetting van echtgenooten, verwekking van erfelijk-zieke 
kinderen, het wettelijk-sanctioneeren van een kwaad als de prostitutie, 
onbeschaamde propaganda van Nieuw-Malthusiaansche praktijken, verhulde 
advertenties van vrucht-afdrijvers, het proclameeren van de rechte van 
onnatuurlijke neigingen, en de ontzettende voortwoekering van de zonde der 
zelfbevlekking met alle verwoestingen, welke daardoor in lichaam en ziel van 
onze jeugd worden aangericht – een zonde waarvan slechts zeer weinigen 
volkomen vrij zijn gebleven.259 

 
In de literaire verbeelding van geslachtsziekten speelden bij zowel Ortt als Van 

Eeden autobiografische ervaringen een grote rol. Volgens Ortts dochter kwam haar 
vader tot de Rein Leven-gedachte doordat hij tijdens zijn ontgroening met een 
prostituee naar bed moest en dat als walgelijk had ervaren.260 De samenhang tussen 
prostitutie en geslachtsziekten was een van de voornaamste euvelen die de RLB 
trachtte te bestrijden. Of Ortt tijdens de traumatische gebeurtenis zelf ook een 
geslachtsziekte opliep, kan niet met zekerheid worden gezegd, maar als we afgaan op 
de literaire verwijzingen hiernaar is dit niet onwaarschijnlijk.261 In Heidekind is een 
overeenkomstige gebeurtenis als Ortt tijdens zijn ontgroening meemaakte er 
verantwoordelijk voor dat Enno Bergstra, de latere geliefde van hoofdpersoon Felicia, 
een geslachtsziekte oploopt en zo zijn ‘lelie-reinheid’ kwijtraakt. Mede door lezing van 
de roman Les avariés van E. Brieux, waarin de afschuwelijke gevolgen van syfilis 
worden beschreven, zien de beide geliefden af van een huwelijk.262 Maar in Felicia. 
                                                        
257 Westra, ‘Rivaliteit om reinheid’ (2005). 
258 Tolstoj, De Kreutzersonate (1982) [1889] 46. 
259 Ortt, De Rein-Leven Beweging (1909) 7. 
260 Radio-uitzending VPRO Het spoor terug, ‘De gedroomde eeuw’ (1999). 
261 Willems geslachtziekte in Ortt, Naar het groote licht (1899) 126; Enno’s geslachtsziekte in Ortt, 
Heidekind (1921) [1904] hfst. XI-XIII. 
262 Ortt, Heidekind (1921) [1904] 105-120. Noordman noemt Les avariés van Brieux (in het 
Nederlands vertaald als De beschadigden, 1902) als voorbeeld van literatuur die propaganda voerde 
voor voortplantingshygiëne en een huwelijksverbod voor syfilislijders. Noordman, Om de kwaliteit 
van ons nageslacht (1989) 50. 
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Het boek van vervulling hervinden ze elkaar. Ze gaan een ‘vrij huwelijk’ met elkaar 
aan, een ‘zielehuwelijk’ dat niet door de wet erkend of ontbonden kan worden, en ze 
krijgen zelfs een gezond kindje. Ook Ortt zelf ging in mei 1905 een ‘vrij huwelijk’ aan 
met Albertine Anna (‘Tine’) Hinlopen.263 Felicia gaat zich door haar eigen ervaring 
met de ‘onherstelbare ellende’ die het ‘onreine leven’ onder de mensen brengt, sterk 
maken voor de RLB. Ze redt de prostituee Clara van de straat en geneest haar van een 
geslachtsziekte die ze tijdens haar voormalige werk had opgelopen.264  

Van Eedens Johannes Viator is, zoals al eerder aangeduid, een grote lofzang op de 
hoge, reine liefde en een afrekening met ‘het Dorre, het vuile, het gevloekte leelijk der 
zinnen, het duffe der ziel, het vuile des lijfs.’265 Ook in deze roman verwerkt Van 
Eeden zijn ervaringen met een prostituee in Parijs. De door de hoofdpersoon geredde 
hoer vindt hem een engel en de stad is na deze goede daad als ‘een getemd beest, 
machteloos, vernederd.’266 Wederom wordt lijden als louterend voorgesteld; diegene 
die veel lijdt zal sneller stijgen. Dit was ook de boodschap van Hedwigs levensloop in 
Van de koele meren des doods. Het wegvallen van haar moeder en de drankzucht van 
haar vader leidt tot de neergang van het gezin. Ook Hedwig raakt verslaafd, niet aan 
alcohol maar aan morfine. Om deze verslaving te kunnen bekostigen, verzeilt ze in 
Parijs in de prostitutie – een wereld die Van Eeden zelf in 1885 van dichtbij had 
meegemaakt. Maar uiteindelijk levert al haar ellende iets positiefs op: ‘de overgang van 
het zelf tot het Zelf, het tijdelijke eigene zelf tot Het Zelf, het tijdelooze, dat alleen 
is.’267 

 

Diagnose en geneesmiddel 

Van Eeden voelde zich ‘geneesheer van de zieke maatschappij’268: ‘Het is mogelijk, 
met wat biologische, pathologische en economische kennis een verregaande paralel 
[sic] te trekken, tusschen de ziekteverschijnselen onzer maatschappij en die van elk 
ander levend organisme.’269 Wat was in zijn ogen de diagnose en vervolgens het 
geneesmiddel? De tirades van de kunstenaar Joob in Van de koele meren des doods 
bieden een goed inzicht. Joob neemt compositorisch een belangrijke plaats in, omdat 
hij de centrale problemen in het boek verwoordt.270 Een van deze hoofdthema’s is de 
sociale kwestie. Als Hedwig aan Joob vraagt waarom zij toch zo’n ‘doodelijk 
naargeestig bestaan’ leidt, antwoordt hij: 

                                                        
263 Niermans, ‘Het vrije huwelijk van Felix Louis Ortt en Albertine Anna Hinlopen’ (1976); 
Niermans, ‘Felix Ortt herdacht’ (1966) 4. 
264 Ortt, Felicia. Het boek van roeping (1905) 31-32, 50, 76-78.     
265 Van Eeden, Johannes Viator (1979) [1892] 388. 
266 Ibidem, 231-237. Zie over de zogenaamde ‘reddingsfantasie’ in verband met de vele ‘hoer-
vriendelijke’ literatuur eind negentiende eeuw: Peter Gay, The tender passion (Oxford 1986) 379, 
zoals geciteerd door: Fontijn, Tweespalt (1990) 197-199. 
267 Van Eeden, Van de koele meren des doods (2004) [1900] 255. Over Van Eedens ervaringen met 
een aan morfine verslaafde prostituée, zie: Fontijn, Tweespalt (1990) 190-199. 
268 Fontijn, Tweespalt (1990) 406-407. 
269 Van Eeden, ‘Recht of macht’ (1904) [1898] 203. 
270 Van Eeden, Van de koele meren des doods (2004) [1900] nawoord Fontijn, 271. 
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[…] ’t feit is dat je leeft ten koste van anderen, dat je alles, alles, alles voor je 
doen laat door anderen en zelf thee-zet, visites maakt, wandelt, boekjes leest, eet 
en slaapt, en dat zonde is en schuld, en straf meebrengt in den vorm van 
ontaarding, verveling, levensmoeheid en sufheid en de rest.271 

 
Als contrast stelt Joob tegenover Hedwigs weelderige leventje het hard werkende 
bestaan van zijn dienstmeisje, dat ondanks het dag in dag uit sloven gelukkig is. Maar 
beiden zijn ‘voortbrengsels van dezelfde ongezonde bloei’. Het verschil is dat Hedwig, 
doordat haar ‘stamboek met meer zorg is bijgehouë’, zich bewust is van ‘de ziekte’ van 
‘dat burgerlijke boeltje’: ‘Dat is een groot wonder. Dat bewijst dat er telkens weer 
onbedorve mensen opduiken in een bedorve wereld.’272 Het besluit van Hedwig om na 
haar ellende en genezing de boerenfamilie Harmsen te gaan bijstaan en hun grond terug 
te geven, is haar poging om het ‘berooven en verkwisten’ goed te maken. En, zie daar, 
die laatste hardwerkende jaren van haar leven zijn de gelukkigste.273 De tegenstelling 
tussen de verderfelijke stad en het louterende platteland is in dit werk, maar ook in Van 
Eedens oeuvre als geheel een terugkerend thema. Op zijn afkeer van de stad als plaats 
bij uitstek van degeneratie en vermoeidheidsverschijnselen ga ik in hoofdstuk 3 dieper 
in. 

De diagnose was dus parasitisme en de genezing zou volgen door sociale 
gerechtigheid en landelijke soberheid. Deze ideeën over de- en regeneratie komen, nu 
onderbouwd met behulp van de nieuwste neodarwinistische inzichten over erfelijkheid, 
ook tot uiting in zijn lezingencyclus De blijde wereld. Met veel aan de biologie en 
fysiologie ontleende metaforiek stelt hij dat er een ‘hevige degeneratie aan het 
voortwoekeren is […] een strijd tusschen gezond en ziek’. Deze degeneratie heeft als 
oorzaak het ‘parasitisme’, een biologische metafoor die Van Eeden omschrijft als ‘het 
voortwoekeren op anderen’.274 In tegenstelling tot Hubrecht legt Van Eeden niet de 
nadruk op het geestelijke, maar op het economische parasitisme. Parasitisme leidt niet 
alleen tot sociale onrechtvaardigheid, maar ook tot een slechte teeltkeus. Dit komt 
omdat niet de ‘edele lichamelijke en geestelijke hoedanigheden’ een leidende 
overweging zijn om een huwelijk aan te gaan, maar het al of niet hebben van bezit. 
Alleen een toenemend gemeenschapsgevoel kan leiden tot ‘genezing’ van de 
‘maatschappelijke ziekte’.275 De wetenschappelijke bewijsvoering voor de 
regeneratieve kracht van de mensheid – en daarmee een afwijzing van Morels 
lamarckistische degeneratiebegrip – wordt geleverd door de eerder genoemde statistici 
Quételet en Galton: ‘in nauw verband met den reeds genoemden erfelijkheids-regel 
omtrent den terugkeer der afstammelingen tot het gemiddelde der soort staat de veel 
betwiste maar thans steeds waarschijnlijker wordende waarheid, dat verkregen 
eigenschappen niet overerven. Ook hierop berust de regeneratieve kracht eener soort.’ 
Soorten kunnen wel enigszins ‘doel-beoogend’ veranderd, of veredeld worden, maar ze 

                                                        
271 Ibidem, 181. 
272 Ibidem, 180-181. 
273 Ibidem, 255-259. 
274 Van Eeden, De blijde wereld (1903) 273. 
275 Ibidem, 226-231. 
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keren altijd weer terug naar hun norm. Dit was volgens Van Eeden ‘zeer troostrijk en 
zegenrijk’, aangezien ‘bij iedere geboorte de menschheid weer van lieverlee tot zijn 
norm’ terugkeert.276  

Van Eedens lofzang op het gemeenschapsgevoel als regeneratieve kracht stak niet 
alleen schril af bij de sociale werkelijkheid van zijn tijd, maar ook bij zijn al eerder 
genoemde elitarisme (zie § 2.2). Zijn afkeer van de massa blijkt op talloze plaatsen in 
zijn werk. Eén voorbeeld moet hier volstaan uit Johannes Viator, verwoord door de ik-
verteller uit de titel:   
 

[…] die schrikkelijke massa van klein, laf, groezelig en versleten leven – o het 
dompige voortslepen van een vervuild bestaan – o het drenzige, nietige gezoek 
naar wat eten – o de benauwde stanken en het gedrukte leven daarbinnen – vies 
gewroet van misvormelingen, van duizende dwergige, wanschapen zielen – 
duizenden, duizende – een walgelijke bent – 277 

 
Dat hij zich van de tegenspraak tussen zijn elitarisme en zijn socialisme bewust was, 
blijkt uit een voetnoot in De blijde wereld waarin hij de veredeling van enkelen niet 
strijdig acht met de neiging van de soort om terug te keren tot het gemiddelde: ‘De 
uitzonderingen boven en beneden het gemiddelde blijven in gelijke mate bestaan, maar 
het gemiddelde peil kan stijgen of dalen.’278 
 
Ortts opvatting over de oorzaak en oplossing van degeneratie valt op te maken uit zijn 
korte parabel ‘De ziel van den wijze’ (1898). Daarin beschrijft hij de macht die een 
heersersvolk op een slavenvolk uitoefent door middel van het motto ‘kennis is macht’. 
Het heersersvolk verzwakt, niet alleen omdat er voor de kennis gesloten gebieden 
blijven, maar ook omdat de heersers degenereren: 
 

Het geslacht der heerschers werd echter steeds zwakker en nietiger en ziekelijker; 
de forsche krachtige lichaamsbouw der voorvaderen was ten onder gegaan door ’t 
weelderige leven in de rijke steden der vruchtbare laaglanden […].    

 
Het hard werkende slavenvolk blijft sterk en gezond. Hun geheim is de eeuwenoude 
boodschap van ‘de Wijze’: ‘Liefde’. Die boodschap staat gegrift in een boomschors. 
Het heersersvolk benijdt de gezondheid en het geluk van het slavenvolk en probeert 
hun geheim te bemachtigen door allerlei scheikundige proeven op de boomschors uit te 
voeren totdat er niets overblijft dan distillatieproducten. Hun conclusie is dat de ziel 
niet bestaat. Het slavenvolk weet wel beter; ‘de Ziel van den Wijze’ ging van de schors 
in hun harten.279 De moraal van het verhaal ligt er, zoals dat gaat in een parabel, dik 
bovenop: wetenschap dringt niet door tot datgene waar het werkelijk om draait – de 
ziel en de liefde. Of, nog bondiger: kennis degenereert, liefde regenereert. Ortt zag 
liefde als de motor van evolutie (zie 2.1), dus alles wat tegen deze liefde indruiste, was 

                                                        
276 Ibidem, 133, noot 2 p.271. 
277 Van Eeden, Johannes Viator (1979) [1892] 194. 
278 Van Eeden, De blijde wereld (1903) 232. 
279 Ortt, ‘De ziel van den wijze (een gelijkenis)’ (z.j.) [1898]. 
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als zand in de motor: wetenschappers die vivisectie pleegden en kennis boven gevoel 
stelden, wrede jachtpraktijken die hij als atavisme zag280, vleeseten, ‘onreine’ seksuele 
praktijken  – kortom, alles waartegen hij met zijn humanitaire bewegingen streed.  

Er mochten dan diverse tekenen van degeneratie zijn, toch was regeneratie voor 
Van Eeden en Ortt een zekerheid. Het herstel van ‘de patiënt’ moest echter nog wel een 
handje geholpen worden door middel van voorlichting, het geven van lezingen, het 
schrijven van romans, maar ook door zelf het goede voorbeeld te geven in de kolonies 
in Bussum en Blaricum. Het ging dus niet ‘vanzelf’, maar zowel Van Eeden als Ortt 
was gekant tegen eugenetische maatregelen om regeneratie mogelijk te maken – net 
zoals de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking.281 Hoewel Ortt met de 
RLB wel controle wilden krijgen over huwelijk en voortplanting, was hij vanuit zijn 
christenanarchistische overtuiging fel tegen staatsingrijpen en zag hij het meest in 
voorlichting, vooral van de jeugd.  

Van Eeden had al in 1889 een ontwerp voor een komedie gemaakt, waarin hij de 
eugenetica belachelijk maakt. In het toneelstuk willen twee broers het mensenras 
verbeteren door middel van het doden van al wat ziek en gebrekkig is, door 
huwelijksverboden, door ongezonde kinderen te vermoorden, en door het bevorderen 
van ziekte, ontucht en losbandigheid als het snelste middel om de besten te doen 
overblijven.282 Ondanks zijn afkeuring stond Van Eeden een paar jaar later wél zeer 
positief tegenover Galton, de aartsvader van de eugenetica. Hij gebruikte, zoals we 
eerder zagen, niet alleen diens statistische inzichten, maar hij ontmoette in 1908 de 
inmiddels 86-jarige neef van Darwin en was bijzonder over hem te spreken. Hij vond 
de ontmoeting met Sir Francis Galton ‘nuttig en aangenaam’ en besprak met hem diens 
observatie dat gedegenereerden vruchtbaarder zijn dan gezonde individuen.283 Over 
Sebald Rudolf Steinmetz, een Nederlandse voorstander van eugenetica, was hij minder 
enthousiast, maar dit had vooral te maken met diens politieke opvattingen.284  
 
Van Eeden en Ortt waren ervan overtuigd dat de mensheid zou regenereren. Ze 
vermengden biologische theorieën en biologische beeldspraak met al veel oudere, 
religieuze en mythische noties van de verlossing van zonde en de gouden tijd die zou 
aanbreken.285 Van Eeden beschouwde ‘tussen de gouden eeuwen’ niet alleen als het 
hoofdmotief van de vervolgdelen van De kleine Johannes286, maar van zijn tijd als 
zodanig. Als slotakkoord van dit hoofdstuk volgt Van Eedens gedicht ‘Onze tijd’ 
(1896), waarin veel van het hier besprokene wordt samengebald. Eerst schetst hij een 
gitzwart beeld van de werkelijkheid waarin een gedegenereerd geslacht leeft dat over 
doelloze kennis beschikt en samenhoopt in gore, overbevolkte steden. Vervolgens kan 
                                                        
280 Ortt, ‘Jachtvermaak - dierenleed’ (z.j.) [1910] 136. 
281 Noordman, Om de kwaliteit van ons nageslacht (1989) 260. 
282 Van Eeden, Dagboek I (1971) 3 februari 1889. 
283 Ibidem, 6 juli 1908. 
284 Van Eeden was noch te spreken over Steimetz’ bestrijding van het socialisme, noch over diens 
sympathie voor de Duitse zaak. Van Eeden, ‘De menschelijke onredelijkheid en het socialisme’ 
(1908) [1906] 102; Van Eeden, ‘Aan professor Steinmetz’, 12 december 1915. 
285 Zie over de antieke en joods-christelijke voedingsbodem van het utopische denken: Manuel en 
Manuel, Utopian thought in the Western world (1979) 16-17.  
286 Van Eeden, De kleine Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] inleiding Keersmaeckers, xviii. 
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het contrast met de gouden tijd die gaat komen waarin zuiverheid, schoonheid en 
‘zachte liefde’ regeren niet groter zijn: 
 

Verward geslacht, dat in uw stroom en troeble driften smoort 
der schoonheid bloei en ’t blank geluid van sterk en ernstig woord, 
[…] 
dat weeft een weten zonder doel, en uw geweld’ge macht 
verspilt aan glorieloos genot en klatergouden pracht, 
dat treedt den diamant in ’t zand en blikkert met wat glas 
ziet toe! wat valt aan zuiverheid te redden uit ’t moeras. 
[…] 
Hoe zijn de tijden zonder glans! Hoe leit de schoonheid wond 
aan ploertigheids vervaarlijk kruis genageld voor den grond! 
De grauwe steden dijen uit d’eenvormig droeven bouw 
de zwarte rook bevuilt het kruid der groenende landouw 
waar eens de blije leeuwrik steeg in zuivre morgenlucht 
woelt ’t gore volk in straat en steeg vol stank en grof gerucht. 
[…] 
Toch wint de zachte liefde veld, en dieper vree beheert 
de volken, wier bestendig goed aan kennis àl vermeert. 
’t Licht des verstands schijnt overal, der zeden ruwheid slijt, 
al wat er leven zoekt houdt saam in breeder teederheid. 
[…] 
   ééns rijze ’t goudige 
getij van schooner zijn dan schijn die nu bekoort.287  

 

Conclusie 

Rond 1900 was er niet sprake van één evolutietheorie, maar van vele evolutietheorieën 
die alle nog kansrijk schenen. Het darwinisme had terrein verloren, maar won in de 
vorm van het neodarwinisme ook weer veel terug. Daarnaast waren er teleologische 
verklaringen zoals het neolamarckisme en het vitalisme. Over de betekenis van de 
mutatietheorie van Hugo de Vries heerste onduidelijkheid: De Vries zelf beschouwde 
zijn theorie als aanvulling op het darwinisme, maar velen zagen deze juist als een 
weerlegging daarvan. Voor schrijvers die naar een onderbouwing van hun 
toekomstvisioenen zochten, was dit debat met vele stemmen een rijke bron waaruit 
geput kon worden. 

De belangrijkste conclusie die moet worden getrokken, is dat Van Eeden en Ortt 
niet voor één theorie kozen, maar bij alle genoemde theorieën iets van hun gading 
vonden. De schrijvers benadrukten graag dat zij zich aansloten bij ‘de nieuwere 
biologie’ of ‘de nieuwe richting’. Het darwinisme, weggezet als oud en achterhaald, 
werd meestal expliciet gelaakt, in tegenstelling tot Darwins persoon die unaniem 
bewonderd werd. Maar impliciet maakte het darwinisme toch onderdeel uit van het 
gedeelde discours, niet in de laatste plaats omdat het naast ontnuchterende ook 
optimistische conclusies toeliet. Het neolamarckisme met zijn grote nadruk op 

                                                        
287 Van Eeden, Van de passielooze lelie (1901) 39-41. 
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omgevingsfactoren en ‘zachte erfelijkheid’ bood op het eerste gezicht de beste 
mogelijkheden om de komst van een ‘getij van schooner zijn’ een handje te helpen. 
Maar ook de ‘harde erfelijkheid’ van het neodarwinisme bleek vooral voor Van Eeden 
een aantrekkelijk concept. Het is opvallend dat iemand die de vrije wil verdedigde zijn 
heil vond bij de determinanten van Weismann en de mutaties van De Vries. Maar de 
literaire verwerking van de evolutieleer bij Van Eeden en Ortt was geen excentrieke 
exercitie, integendeel. Hun werk laat juist bijzonder goed de verbanden zien met het 
debat in Nederland als geheel. Zoals meerdere historici hebben vastgesteld, was er in 
de discussies over evolutie en erfelijkheid, zowel in het wetenschappelijke als in het 
publieke domein, sprake van mengvormen van neolamarckisme en neodarwinisme, van 
‘zachte’ en ‘harde’ erfelijkheid, van ‘nurture’ en ‘nature’.288  

Dit wil niet zeggen dat de schrijvers daarmee helemaal in de pas liepen; ze wisten 
de interdiscursieve argumentaties op een eigenzinnige manier in te zetten om hun 
specifieke levensvisie te onderbouwen. Deze visie betrof de sterk gevoelde 
verwachting dat de toekomst een betere, vergeestelijkte, altruïstische mens zou 
brengen. Wat vooral opvalt is de metafysische wending die beide schrijvers aan hun 
interpretatie van evolutie geven; in hun ogen is de aardse evolutie nog maar het begin 
en de bovenaardse en -tijdse versie het logische vervolg. Elementen uit de diverse 
evolutietheorieën die rond 1900 in zwang waren, vaak vermengd met theosofische en 
spiritistische ideeën, boden Van Eeden en Ortt tal van mogelijkheden om hun 
utopistische visioen te onderbouwen. Hun eigen tijd vertoonde in hun ogen vele 
tekenen die erop wezen dat deze nieuwe tijd nog niet was aangebroken. Maar hun tijd 
liet evenzeer een voorafschaduwing zien van de ‘Nieuwe Mens’ in de vorm van verder 
doorgeëvolueerde, ‘teder bewerktuigde’ wezens, zoals zijzelf.  

Ideeën over degeneratie en regeneratie waren met elkaar verbonden in hetzelfde 
progressivistische discours. Naast het verbinden van degeneratie met regeneratie 
combineerden Van Eeden en Ortt nog andere concepten die op gespannen voet met 
elkaar stonden. Hun elitaire visie op ‘verder doorgeëvolueerde’ voorlopers in de 
evolutie wrong met hun egalitaire ideeën over een ‘universeele verwantschap’ tussen 
mens en dier en tussen mensen onderling. Vrouwen werden op een voetstuk gezet als 
tedere, altruïstische wezens, maar tegelijkertijd als dierlijke, onreine verleidsters 
neergezet. Het verheerlijken van het arbeidersleven ging samen met het benadrukken 
van standsverschillen. En ideeën over het ontstaan van één groot wereldras 
verhinderden niet racistische en antisemitische neigingen.  

Een andere tegenspraak was die tussen evolutionisme en utopisme; de ene visie 
veronderstelt ontwikkeling, de ander uiteindelijke stilstand. Van Eeden lijkt zich 
bewust te zijn geweest van deze tegenspraak, aangezien hij deze, met behulp van 
wetenschappelijke kennis, poogde op te lossen. De ‘oude’ darwinistische visie op 
evolutie als een doelloze, eindeloze kringloop wijst hij af aangezien deze niet past in 
zijn idealisering van een mystieke toestand van opstijging en verstilling die in sferen 
buiten de tijd ligt. Deze serene, ‘passieloze’ rust wist hij toch als een uitkomst van de 
evolutie voor te stellen, door het evolutieproces als ‘concentratie’ en ‘doelbeoogend’ te 

                                                        
288 Noordman, Om de kwaliteit van ons nageslacht (1989) 31-32; Snelders et al., ‘Genetica tussen 
harde en zachte erfelijkheid 1900-2000’ (2003) 13. 
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zien. Naast deze ‘nieuwe’, teleologische interpretatie van de evolutietheorie, greep hij 
ook de tweede thermodynamische hoofdwet en het Einstein-Minkowski-heelal aan als 
wetenschappelijke onderbouwing van deze overtuiging (zie § 3.1 en § 4.2). Onderzoek 
naar de relatie tussen literatuur en wetenschap maakt het mogelijk de genoemde 
tegenspraken beter te duiden. Het laat de diep gewortelde ideologieën van de schrijvers 
zien, maar ook hun pogingen om, met behulp van wetenschappelijke kennis, de 
spanning tussen bepaalde concepten op te lossen. 



    

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 3 

‘Verteedring in de Wereldziel’ 
 De literaire verwerking van de thermodynamica 

 
 

Hier strotzt die Backe voller Saft, 
Da hängt die Hand, gefüllt mit Kraft. 
Die Kraft, infolge der Erregung, 
Verwandelt sich in Schwungbewegung. 
Bewegung, die in schnellem Blitze 
Zur Backe eilt, wird hier zu Hitze. 
Die Hitze aber, durch Entzündung 
Der Nerven, brennt als Schmerzempfindung 
Bis in den tiefsten Seelenkern, 
Und dies Gefühl hat keiner gern. 
Ohrfeige heißt man diese Handlung, 
Der Forscher nennt es Kraftverwandlung. 

   Wilhelm Busch, Balduin Bählamm. Der verhinderte Dichter (z.j. [1883]) 46. 
 
 
Het is niet verwonderlijk dat een samenleving die afhankelijk werd van stoommachines 
op zoek ging naar de achterliggende principes van de voortdrijving ervan. 
Aanvankelijk werd geprobeerd de hiermee samenhangende verschijnselen als 
beweging, warmte, licht, magnetisme en elektriciteit in te passen in de Newtoniaanse 
mechanische wetten die het gedrag van stof zouden bepalen. Maar uiteindelijk konden 
deze schijnbaar zo verschillende verschijnselen en het gedrag van stof zelf worden 
toegeschreven aan een gemeenschappelijke oorzaak: de omzetting van energie.1 De 
thermodynamica ontstond in het midden van de negentiende eeuw als de wetenschap 
die al deze energieomzettingen theoretisch onderzocht. William Thomson, de latere 
Lord Kelvin, gebruikte de term ‘thermo-dynamics’, afgeleid van zijn uitdrukking 
‘thermodynamic engine’, voor het eerst in 1854. De term werd breder bekend door 
Macquorn Rankine’s Manual of the steam engine and other prime movers (1859) met 
een hoofdstuk gewijd aan ‘Principles of thermodynamics’.2  

Een prestatie van formaat van de nieuwe ‘science of energy’ was de formulering 
van de eerste hoofdwet die het behoud van energie stelt. Opvallend gelijktijdig 
kwamen meerdere geleerden afkomstig uit verschillende landen en vakgebieden, met 
als bekendste namen Mayer, Joule, Colding en Helmholtz, tot de conclusie dat energie 
onverwoestbaar is.3 De ene vorm van energie kan in de andere omgezet worden, maar 

                                                        
1 Burrow, The crisis of reason (2000) 34. 
2 Smith, The science of energy (1998) 150. 
3 Wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn noemde het feit dat een groot aantal geleerden (hij noemde er 
twaalf) in verschillende landen ongeveer gelijktijdig tot dezelfde conclusie kwam, het voorbeeld bij 
uitstek van een ‘simultaneous discovery’. Kuhn, ‘Energy conservation’ (1959). Zie voor 
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de totale hoeveelheid energie blijft altijd constant. De natuur werd hiermee tot één 
geheel, zoals blijkt uit de lyrische beschrijving van het behoudsprincipe door James 
Prescott Joule:  
 

De natuurverschijnselen, zij het mechanische, chemische of biologische, bestaan 
bijna geheel uit een voortdurende onderlinge omzetting van aantrekking in de 
ruimte, levende kracht [kinetische energie] en warmte. Aldus wordt de orde van 
het heelal gehandhaafd – niets wordt afgebroken, niets raakt ooit verloren, de hele 
machine, hoe gecompliceerd deze ook mag zijn, loopt soepel en harmonieus.4 

 
Het heelal, maar ook het leven zelf en wellicht zelfs het bewustzijn konden worden 
gezien als een gesloten energiesysteem waarin de hoeveelheid energie altijd hetzelfde 
was en zou zijn. Het feit dat dit alles in termen van een ordelijke, harmonieuze machine 
werd beschreven, behoorde tot de erfenis van het klassieke Newtoniaanse wereldbeeld. 
Dit wereldbeeld werd definitief aan het wankelen gebracht door de tweede 
thermodynamische hoofdwet, die overigens historisch gezien aan de eerste voorafging. 

De behoudswet zegt alleen hoe groot de totale hoeveelheid energie is en blijft van 
een afgesloten stelsel. Dit leert ons niets over óf er verandering zal optreden, en zo ja, 
welke. Dergelijke uitspraken werden wel mogelijk met behulp van de tweede hoofdwet 
van de thermodynamica. Het onderzoek van de Franse ingenieur Sadi Carnot in 1824 
naar het rendement5 van stoommachines bleef eerst onopgemerkt. Thomson was 
gefascineerd door Carnots denkbeeldige voorstelling van een volmaakte machine, maar 
moest in 1852 tot de conclusie komen dat die in de werkelijkheid niet kon bestaan, als 
gevolg van: 
 

[…] een natuurwet volgens welke er in de natuur een algemeene neiging is tot 
verspreiding van arbeidsvermogen, met andere woorden tot den overgang van 
arbeidsvermogen in warmte: en een terugvoering daarvan in mechanisch 
arbeidsvermogen is in de levenlooze natuur zeker onmogelijk en gebeurt ook 
nooit in het plantaardig of dierlijk lichaam.6 

 
Hoewel de totale hoeveelheid energie constant blijft, zoals de eerste hoofdwet stelt, 
wordt volgens de tweede hoofdwet bij iedere omzetting een deel van de daarbij 
optredende warmte dermate verspreid dat deze niet meer bruikbaar is.  

De werking van de tweede hoofdwet kan misschien het beste worden uitgelegd met 
twee simpele voorbeelden. Als je kopje koffie afkoelt, dan stijgt de temperatuur van de 
omliggende ruimte iets. De thermische energie is niet verdwenen, maar kan niet meer 

                                                                                                                                             
moeilijkheden rond de begrippen ‘simultaneous discovery’ en ‘discovery’ als zodanig: Smith, The 
science of energy (1998) 2-3, 10-12.  
4 J. Joule, ‘Matter, living force and heat’, The scientific papers of James Prescott Joule I (Londen 
1884) 265-276, zoals geciteerd door: Prigogine, Stengers en Franssen, Orde uit chaos (1990) 128. 
5 Het rendement is de verhouding van mechanische arbeid en de benodigde toe te voeren (en weer af 
te voeren) warmte. Sparnaay, Van spierkracht tot warmtedood (2002) 125. 
6 Sir William Thomson (Lord Kelvin), ‘On a universal tendency in nature to the dissipation of 
mechanical energy’, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1852). In het Nederlands 
verschenen als: Kelvin, ‘Over de verspreiding van arbeidsvermogen’ (1892) 96. 
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worden teruggewonnen. Hetzelfde geldt voor een brandende lamp, waarbij een groot 
gedeelte van de energie voor ons verloren gaat als warmte. In 1865 gaf de Duitse 
natuurkundige Rudolf Clausius de benaming ‘entropie’ aan het principe van de 
verspreiding, of dissipatie, van energie.7 Hij stelde dat de entropie in een gesloten 
systeem altijd toeneemt. Zo kwam hij tot de meest bondige samenvatting van de twee 
hoofdwetten van de thermodynamica: ‘Die Energie der Welt ist constant. Die Entropie 
der Welt strebt einem Maximum zu.’8  

Door de inspanningen van James Clerk Maxwell en Ludwig Boltzmann werd 
entropie uiteindelijk een kwestie van tellen. Maxwell introduceerde een denkbeeldig 
wezen – later, door anderen dan Maxwell, ‘demon’ genoemd – dat orde schiep op 
moleculair niveau en impliceerde daarmee dat het gebruikelijke proces van dissipatie 
van energie gepaard ging met chaos. Boltzmann maakte dit idee expliciet door het 
ontwikkelen van een definitie, de entropie, om de moleculaire wanorde te meten. Hij 
liet zien dat de natuur spontaan streeft naar de meest waarschijnlijke situatie en die is te 
omschrijven als chaos.  

Zelfs fysici hebben moeite om de tweede hoofdwet te begrijpen.9 Maar desondanks, 
of volgens sommigen dankzij deze complexiteit, heeft de wet een geweldige culturele 
uitstraling gehad: ‘[…] the second law has become embedded in our culture’s 
collective imagination to a degree unusual for such physics esoterica.’10 Het begrip 
‘entropie’ is verworden tot een ‘commonplace’11, of zelfs een ‘root metaphor’: ‘a 
central image, understood as literal truth, which serves as the foundation image of a 
world view, a paradigm, or […] a world theory of unlimited scope.’12 Daarom kon de 
in het eerste hoofdstuk genoemde fysicus en schrijver C.P. Snow geen begrip 
opbrengen voor literaire intellectuelen die niets afwisten van de tweede hoofdwet. 
Volgens Snow was dit net zo schokkend als natuurwetenschappers die het werk van 
Shakespeare niet kenden.13 Een veel genoemde verklaring voor de enorme culturele 
impact van de tweede hoofdwet is dat deze, in de woorden van de Britse astronoom 
Arthur Eddington, een pijl aan de tijd geeft. 

De tweede hoofdwet vormde, samen met de evolutietheorie, de wetenschappelijke 
verwoording van de tijdens de romantiek gegroeide opvatting van de natuur als een 
levend organisme dat onderhevig was aan een voortdurend proces van verandering. Tot 
de negentiende eeuw werd het universum gezien als een mechanisch uurwerk dat 
opnieuw kon worden opgewonden en niet wezenlijk veranderde. Het bijzondere van de 

                                                        
7 Clausius koos de term ‘entropie’ vanwege de gelijkenis met ‘energie’. Hij vond dat de termen die 
aan belangrijke natuurkundige grootheden worden gegeven het beste kunnen worden ontleend aan de 
klassieke talen, zodat ze in alle talen overgenomen kunnen worden. Hij vertaalde ‘entropie’ met 
‘verandering’. Smith, The science of energy (1998) 168. 
8 Sparnaay, Van spierkracht tot warmtedood (2002) 136-137. 
9 N. Georgescu-Roegen, Energy and economic myths (1976) 8, zoals geciteerd door Zencey, ‘Some 
brief speculations on the popularity of entropy as metaphor’ (1991) 48. 
10 Ibidem, 51. 
11 Myers, ‘Nineteenth-century popularizations of thermodynamics’ (1989) 308, 312, 321. 
12 Zencey, ‘Some brief speculations on the popularity of entropy as metaphor’ (1991) 48. Het begrip 
‘root-metaphor’ ontleent Zencey aan S. Pepper, World hypotheses. A study in evidence (Berkeley 
1948) en Idem, ‘Metaphor in philosophy’, Journal of mind and behaviour 3 (1982) 197-205. 
13 Snow, The two cultures and the scientific revolution (1959) 16. 
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tweede hoofdwet was dat het een richting, een onomkeerbaarheid gaf aan de natuur. 
Let wel, de natuur als geheel. Want hoewel de thermodynamica ontstond vanuit de 
behoefte om de wisselwerking tussen warmte en mechanische energie in gesloten 
systemen te onderzoeken, werd al snel de stap naar universele uitspraken gezet. Want 
was het universum niet bij uitstek een voorbeeld van een gesloten systeem waarin de 
thermodynamische wetten hun werk deden? Thomson sprak dan ook niet meer alleen 
van machines, maar van ‘a universal tendency to the dissipation of mechanical energy’. 
En deze universele neiging vertoonde zich zowel in de levenloze als in de levende 
natuur.14  

De toekomst van het heelal stond op het spel en de vooruitzichten waren weinig 
hoopgevend. In tegenstelling tot de vooruitgangsgedachte die onmiskenbaar deel 
uitmaakte van de evolutieleer, wezen de kosmologische voorspellingen die met de 
tweede hoofdwet in de hand werden gedaan naar een zeer donkere, koude toekomst. 
Als gevolg van deze wet zou op een gegeven moment alle energie zijn omgezet in 
warmte-energie en zo leiden tot de warmtedood, soms ook wel toepasselijker 
koudedood genoemd. In zijn korte, eerder geciteerde artikel uit 1852 kwam Thomson, 
weliswaar met een wijselijk voorbehoud, tot de volgende slotsom: 

 
De leer van de ‘verspreiding van arbeidsvermogen’ dwingt ons tot het besluit, dat 
binnen een beperkt tijdsverloop de aarde weer worden zal wat zij voor duizenden 
eeuwen geweest is, een ongeschikte woonplaats voor den mensch, zooals hij 
thans is, tenzij zich verschijnselen voordoen, die wij volgens de ons bekende 
wetten, waardoor de stoffelijke wereld beheerscht wordt, onmogelijk moeten 
rekenen.15 

 
Aanvankelijk veroorzaakte deze conclusie van de nog jonge professor uit Glasgow 

weinig ophef. Twee jaar later sprak de Duitse fysioloog en natuurkundige Hermann 
von Helmholtz zijn bewondering uit voor de scherpzinnigheid van Thomson die op 
basis van een tot dan toe weinig bekende wiskundige formule consequenties voor het 
hele universum wist te trekken. Helmholtz maakte de warmtedood uiteindelijk expliciet 
door te spreken over de ‘eternal death’ van het universum.16 De schattingen varieerden 
van minder dan 20 miljoen jaar tot een paar honderd miljoen jaar, maar eens zou een 
dikke ijskorst de aarde bedekken en aan al het leven een einde maken.17 

Deze inktzwarte toekomstvisie werd nog eens versterkt door berekeningen, onder 
andere gemaakt met behulp van de tweede hoofdwet, die het uitdoven van de zon 
voorspelden. Ook wat dit betreft beloofde Thomson niet veel goeds, maar evenals bij 

                                                        
14 Overigens was Thomson in de oorspronkelijke Engelse versie van ‘On a universal tendency in 
nature to the dissipation of mechanical energy’ iets minder beslist over het onvermogen van de 
levende natuur om arbeidsvermogen terug te winnen. In de eerder genoemde Nederlandse vertaling 
‘Over de verspreiding van arbeidsvermogen’ staat: ‘gebeurt ook nooit in het plantaardig of dierlijk 
lichaam’. Terwijl in het Engelse origineel staat dat het terugwinnen van energie ‘is probably never 
effected by means of organized matter’. 
15 Kelvin, ‘Over de verspreiding van arbeidsvermogen’ (1892) 100. 
16 Hermann Helmholtz, ‘On the interaction of natural forces’, Philosophical magazine 11 (1856) 
[1854] 489-518, zoals geciteerd door Smith, The science of energy (1998) 142. 
17 Sparnaay, Van spierkracht tot warmtedood (2002) 174. 
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de conclusie over de warmtedood, sprak hij wederom een diplomatiek voorbehoud uit: 
‘As for the future, we may say, with equal certainty, that inhabitants of the earth can 
not continue to enjoy the light and heat essential to their life for many millions years 
longer unless sources now unknown to us are prepared in the great storehouse of 
creation.’18 Zowel het uitdoven van de zon als de warmtedood waren kosmologische 
voorspellingen die een voorheen nauwelijks opgemerkte natuurkundige wet een 
enorme zeggingskracht meegaven. 

Rond 1900 bleek dat het voorbehoud van Thomson een slimme zet was geweest. 
De ontdekking van radioactiviteit (door Becquerel in 1896, Pierre en Marie Curie in 
1898 en de conclusies van Ernest Rutherford in 1904) bewees dat er inderdaad nog een 
andere vorm van energie beschikbaar was ‘in the great storehouse of creation’ die alle 
voorgaande berekeningen onhoudbaar maakte.19 Rutherford refereerde in zijn speech 
van 1904 aan het voorbehoud van Thomson en eindigde met de optimistische conclusie 
dat de duur van het leven op aarde door deze onvoorziene bron van energie verlengd 
zou worden.20 Maar het duurde lang voordat de consequenties doordrongen, zelfs onder 
wetenschappers. De Nederlandse natuurkundige Philip Kohnstamm, die nog uitgebreid 
ter sprake zal komen, hield er in de derde druk van Lehrbuch der Thermostatik uit 1927 
nog geen rekening mee.21 Tegenwoordig maken we ons druk over de opwarming van 
de aarde, maar tot lang in de twintigste eeuw was juist de angst voor een bevroren 
aarde het grote doemscenario.  
 
In de laatste decennia van de negentiende eeuw onderging de thermodynamica een 
‘purification process’ waardoor de weg werd vrijgemaakt voor de zogenaamde ‘nieuwe 
thermodynamica’.22 Van belang hierbij waren de kinetisch-moleculaire gastheorie, 
waarin het gedrag van stof in termen van atomen werd uitgedrukt, en de statistische 
benadering van de thermodynamica. Tegenover deze atomistische benadering stond de 
energetica van de Duitse chemicus Wilhelm Ostwald, waarin alle natuurverschijnselen 
als uitingen van verschillende vormen van energie werden gezien. De ‘Energetik’ was 
zowel een monistische, allesomvattende ‘Weltanschauung’ als een manier van leven. 
Het is met recht een vervangende religie genoemd.23 De energetica moest na een korte 
bloeitijd wijken voor ‘de triomf van het atoom’.24 Kohnstamm schreef in 1908 dat de 
energetica, mede door de successen van Nederlandse geleerden als Van der Waals en 
Lorentz, had afgedaan. Maar, zo stelde hij met spijt vast: ‘Op buitenstaanders echter 
schijnen […] de energetische, voor popularisering zoo geschikte beweringen, nog 
steeds groote bekoring te oefenen.’25  

                                                        
18 Thomson, ‘The age of the sun’s heat’ (1862) 393. 
19 Sparnaay, Van spierkracht tot warmtedood (2002) 175. Hoewel kernenergie net als andere vormen 
van energie voldoet aan beide hoofdwetten en de ontdekking ervan dus geen afstel van de 
warmtedood betekent, houdt het wel een wezenlijk uitstel in. 
20 Beer, Open fields (1996) 235-236. 
21 Sparnaay, Van spierkracht tot warmtedood (2002) 174-175. 
22 Hiebert, ‘The energetics controversy’ (1975) 67-92. 
23 Hakfoort, ‘Godgelijke wetenschap’ (1993) 48. 
24 Romein en Romein-Verschoor, Breukvlak II (1967) 7-43. 
25 Kohnstamm, Determinisme en natuurwetenschap (1908) 15. 
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 De allesomvattende ‘energetica’ leende zich goed voor popularisering, maar ook 
andere, aan de thermodynamica ontleende ideeën vonden hun weg naar een groter 
publiek. Twee ‘buitenstaanders’ die zeer geïnteresseerd waren in de bevindingen uit de 
thermodynamica waren Felix Ortt en Frederik van Eeden. De kern van dit hoofdstuk 
vormt de popularisering en de creatieve verwerking van de thermodynamica, waarbij 
de focus niet alleen op ‘buitenstaanders’ zoals Ortt en Van Eeden is gericht, maar ook 
op wetenschappers zelf. Alvorens op het gedeelde thermodynamische discours in te 
gaan, zal nu eerst inzicht worden geboden in de manier waarop en de tijdsspanne 
waarin de thermodynamica haar weg vond naar een groter publiek. 
 

‘Sagen der Menschheit und Ahnungen dichterischer Phantasie’ 

Uit de aan het begin van dit hoofdstuk vermelde dichterlijke beschrijving van de eerste 
hoofdwet uit 1883 door Wilhelm Busch, blijkt dat de wet van energiebehoud toentertijd 
in het publieke bewustzijn was doorgedrongen. Was dit ook het geval voor de tweede 
hoofdwet? Volgens Stephen Brush duurde dit betrekkelijk lang. In zijn baanbrekende 
en nog steeds veel geroemde cultuurhistorische overzicht van de negentiende-eeuwse 
natuurwetenschap beweert hij dat de tweede hoofdwet tot het einde van de negentiende 
eeuw ‘remarkable little impact on European thought’ had.26 Bruce Clarke daarentegen 
beschrijft in zijn recente werk Energy forms dat er al vanaf de jaren 1850 
‘phantasmagorias of thermodynamic apocalypse’ ontstonden.27 Dit laatste klopt in 
zoverre dat het bij deze vroege apocalyptische verbeeldingen van de tweede hoofdwet 
ging om wetenschappers die zich op een breed publiek richtten, zoals Helmholtz, 
Thomson, Tyndall, Maxwell, en Stewart.28 In de immens populaire boeken van Jules 
Verne uit de jaren 1860 en 1870, ook graag gelezen door de jonge Frederik van Eeden, 
is het tevergeefs zoeken naar de tweede hoofdwet. Bijvoorbeeld in De reis naar de 
maan wordt, met de toestand van de maan als voorbode, wel gesproken over de 
toekomstige afkoeling en onbewoonbaarheid van de aarde. Maar daarbij wordt met 
geen woord gerept over de dissipatie van energie als oorzaak hiervan. Wel wordt het 
‘samentrekken van warmtestof’ genoemd, wat duidt op een toen al verouderde 
opvatting van warmte als stof in plaats van als een vorm van energie.29 

Vanaf de jaren 1870 lijken de consequenties van de tweede hoofdwet door te 
dringen tot sommige schrijvers, zoals George Eliot. Deze Engelse schrijfster kopieerde 
passages uit een lezing van Maxwell in haar dagboek. Maxwell las op zijn beurt haar 
Middlemarch (1874) en omschreef het als ‘a solar myth from beginning to end.’ Het 
werk van Max Müller kan hierbij als gemeenschappelijk referentiepunt worden 
gezien.30 In 1895 verscheen The time machine van H.G. Wells, waarin een belangrijke 
rol was weggelegd voor de warmtedood die aan het eind van het boek door de 
                                                        
26 Brush, The temperature of history (1978) 61. 
27 Clarke, Energy forms (2001) 40, 57-58. 
28 Myers, ‘Nineteenth-century popularizations of thermodynamics’ (1989) 313-317; Rabinbach, The 
human motor (1992) 56-61; Cahan, Hermann von Helmholtz (1993) hfst. 15 ‘Helmholtz and the 
civilizing power of science’. 
29 Verne, De reis naar de maan (1923) [eerste druk 1870, Autour de la lune] 198. 
30 Beer, Open fields (1996) 233-234. 



  DE LITERAIRE VERWERKING VAN DE THERMODYNAMICA 
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

99 

tijdreiziger persoonlijk wordt aanschouwd.31 In datzelfde jaar verscheen het eerste deel 
van Van Eedens Het lied van schijn en wezen waarin beide hoofdwetten werden 
verbeeld, zoals hierna nog aan bod zal komen. 

Het publiek in Nederland kon via populair-wetenschappelijke publicaties al veel 
eerder dan de jaren 1890 op de hoogte zijn van de thermodynamica. In 1854 verscheen 
de Nederlandse vertaling van Helmholtz’ De natuurkrachten in hare onderlinge 
betrekking en de daarmede zamenhangende nieuwste navorschingen. Twee jaar later 
besteedde De gids aandacht aan een werk van Helmholtz.32 De transformatie van 
beweging in warmte werd in een artikel in Hollandsche illustratie uit 1868 ‘een van de 
gewichtigste ontdekkingen der nieuwe physica’ genoemd.33 In Isis werden in 1872 
vertaalde artikelen van Tyndall en Stewart en een kritische beschouwing over entropie 
en de warmtedood overgenomen.34 Vanaf de jaren 1890 verschenen er meer artikelen 
in Nederlandse populair-wetenschappelijke tijdschriften over de twee 
thermodynamische hoofdwetten en hun consequenties.35 Zo stond er bijvoorbeeld in 
1891 een uitgebreide beschouwing over de ‘uitputting’ van de zon in 
Wetenschappelijke bladen.36 Hoewel de kwantiteit in het laatste decennium van de 
negentiende eeuw lijkt toe te nemen ten opzichte van de periode 1850-1890, deel ik 
niet de mening van Brush die de culturele verbreiding van de tweede hoofdwet pas 
rond 1900 plaatst. Juist als ook wordt gekeken naar populair-wetenschappelijke 
verhandelingen, een type bron dat zeer bepalend is geweest voor de geschiedenis van 
de thermodynamica, is er geen sprake van een breuklijn, maar van continuïteit vanaf de 
jaren 1850.37 

De verbreiding van de thermodynamica werd vergemakkelijkt doordat deze werd 
verbonden met al veel langer bestaande connotaties. Energie en entropie zijn 
wetenschappelijke formuleringen van intuïtieve, eeuwenoude ervaringen; energie van 
het besef dat er een kracht is die de natuur draaiende houdt, entropie van het daarmee 
samenhangende besef dat deze kracht niet onuitputtelijk is.38 Doordat de 
thermodynamica aansloot bij al veel langer bestaande noties kreeg zij, ondanks haar 
inherente complexiteit, een groot interdiscursief potentieel. Helmholtz zelf benadrukte 
in verband met zijn kosmologie de gelijkenis tussen wetenschappelijke, mythische en 
literaire visies: ‘Der Seltenheit des Falles wegen wollen wir an dieser Stelle der engen 
Übereinstimmung gedenken, in der sich die Wissenschaft hier einmal mit den alten 
Sagen der Menschheit und den Ahnungen dichterischer Phantasie befindet.’39 Met de 
dichterlijke fantasie doelde hij op Goethe die in Faust, in een passage over eeuwige 

                                                        
31 Wells, The time machine (1993) [1895] hfst. 11. 
32 Meursinge, ‘Beoordeling van H. Helmholtz Hoe ziet de mensch’ (1856). 
33 N.N, ‘De warmte en de beweging’ (1868). 
34 N.N, ‘Een aanval op de leer der entropie’ (1872). 
35 Kemperink, ‘“Eén energie oneindig omgezet”’ (2004) 279. 
36 N.N, ‘Iets over de zon’ (1891) 213. 
37 Wegener, A true Proteus (2009) 6-7. 
38 Myers, ‘Nineteenth-century popularizations of thermodynamics’ (1989) 310. 
39 Von Helmholtz, ‘Ueber die Wechselwirkung der Naturkräfte’ (2002) [1854] 73. Vgl. Rabinbach, 
The human motor (1992) 62. 
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verandering, volgens Helmholtz blijk had gegeven van het voorvoelen van de eerste 
hoofdwet.40 

Wetenschapshistoricus Gerald Holton heeft, ook in verband met het ontstaan van de 
thermodynamische hoofdwetten, gewezen op het belang van sinds de oudheid steeds 
weer terugkerende themata die bij het ontstaan en de verbreiding van 
wetenschappelijke kennis een rol spelen (zie § 1.2). Het thematische element dat in de 
tweede helft van de negentiende eeuw wetenschappelijk gemunt werd als ‘energie’ was 
‘the principle of potency’. Hetzelfde ‘krachtprincipe’ wordt, weliswaar op 
verschillende manieren uitgedrukt door Aristoteles’ energeia, het neoplatoonse anima 
motrix, de actieve vis in Newtons Principia, tot en met het door Mayer en Helmholtz 
gebruikte begrip Kraft.41  

De vroegere invulling van het energiebegrip was ambigu doordat ze zowel 
geestelijke als lichamelijke connotaties had – een erfenis die, zoals we nog zullen zien, 
van groot belang zou blijken toen de consequenties van de thermodynamica voor mens 
en maatschappij werden getrokken. Aristoteles gebruikte de term ‘energie’ in zijn 
Retorica in geestelijke zin, namelijk voor retorische uitdrukkingskracht.42 In Nederland 
werd de term, ruim een halve eeuw voordat deze zijn moderne, natuurkundige 
betekenis kreeg, gebezigd in Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut (1796): ‘Een 
“lummel van een” doet-oor […], die, bij gebrek van energi altoos aan den leiband 
loopt, en niets heeft opteofferen dan een […] laf hart?’43 Uit dit citaat blijkt dat al een 
eeuw vóór wetenschappers geobsedeerd raakten door ‘fatigue’ – een gebrek aan 
geestelijke én lichamelijke energie – deze toestand literair werd verbeeld.44  

Niet alleen de term ‘energie’ maar ook de eerste hoofdwet die het behoud ervan 
stelde, was verbonden met eeuwenoude connotaties. De prehistorische mens die vuur 
maakte door houtjes tegen elkaar te wrijven, was zich al bewust van de omzetting van 
beweging in warmte. De Griekse natuurfilosofen Democritus en Epicurus zagen 
verandering als het resultaat van bewegende atomen. Hun werk werd herontdekt in de 
zeventiende eeuw, doordat het had overleefd in het imposante gedicht De rerum natura 
van Lucretius.45 Deze verwoordde het besef van een algemeen, eeuwig principe dat 
werkzaam was in de natuur als volgt: 
 

Dus als de eerste deeltjes massief zijn, zonder leegte, 
zoals ik je geleerd heb, moeten zij eeuwig zijn. 
En voorts, als de materie niet eeuwig was geweest, 
Zou ieder ding voordien tot niets zijn teruggekeerd 

                                                        
40 Wegener, ‘Ostwald’s utopias’ (in print). 
41 Holton en Brush, Physics, the human adventure (2001) 518. 
42 Clarke, Energy forms (2001) 21. 
43 E. Bekker en Wed. A. Wolff Deken, Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut; of, de gevolgen 
der opvoeding 6 (’s-Gravenhage 1796) 154, zoals geciteerd door: Woordenboek der Nederlandsche 
Taal. Online editie: http://gtb.inl.nl/?owner=WNT (geraadpleegd op 2 februari 2009). In 1807 werd 
‘energie’ voor het eerst in de moderne, natuurkundige betekenis gebruikt. Holton en Brush, Physics, 
the human adventure (2001) 238. 
44 Rabinbach, The human motor (1992) 38-44. 
45 Kubbinga, De molecularisering van het wereldbeeld I (2003) hfst. 1 en 2. 
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En zou al wat wij zien, uit niets weer zijn herboren. 
Maar sinds ik eerder aangaf dat niets uit niets ontstaan kan, 
noch wat geboren is, tot niets wordt teruggeroepen, 
moeten die deeltjes onsterfelijke grondstof zijn […].46 

 
Net als de eerste was ook de tweede hoofdwet een natuurkundige onderbouwing 

van een al veel langer bestaande traditie, namelijk het denken in termen van het einde 
der tijden. De bijbel en de wetenschap waren het eindelijk een keer eens. Beide 
voorspelden een naderend einde, alleen over de temperatuur van de laatste dag 
verschilden ze nog van mening. Thomson zelf citeerde Psalm 102 om de dissipatie van 
energie en de ‘running down’ van ons heelal te illustreren: ‘The earth shall wax old like 
a garment.’47 Sommige kringen zagen gelijkenissen tussen de tweede hoofdwet en 
theologische doctrines als de zondeval en kwamen tot de conclusie dat God zich uit 
onze wereld had teruggetrokken.48  

Voor Oswald Spengler was entropie de wetenschappelijke uitdrukking van het 
mythische einde der tijden, oftewel de neergang van het Westen: ‘Das Weltende als 
Vollendung einer innerlich notwendigen Entwicklung – das ist die Götterdämmerung; 
das bedeutet also, als letzte, als irreligiöse Fassung des Mythos, die Lehre von der 
Entropie.’49 Door de ontwikkeling van de statistische benadering van de 
thermodynamica kreeg de tweede hoofdwet er nog een andere negatieve connotatie bij, 
namelijk chaos, die evenals de andere connotaties een lange geschiedenis met zich 
meesleepte.50 De tweede hoofdwet werd niet alleen met oudere connotaties verbonden, 
maar ook met nieuwe concepten, die op hun eigen manier neergang beloofden. Hierbij 
moet vooral gedacht worden aan het vanuit de biologie afkomstige, maar snel op de 
cultuur als geheel toegepaste idee van degeneratie (zie § 2.3).51  
 
De ontstaansgeschiedenis en de verbreiding van de thermodynamica laten zien dat deze 
zich vermengde met allerlei oudere en nieuwere connotaties. In dit proces kwamen de 
beide hoofdwetten in een paradoxale relatie tot elkaar te staan. De eerste hoofdwet 
kreeg vooral een positieve lading. Het ‘network of associated commonplaces’ om de 
eerste hoofdwet heen bestond uit termen als onvernietigbare oerkracht, dynamiek, 
harmonie, en eeuwigheid. De tweede hoofdwet daarentegen sleepte allerlei negatieve 
associaties met zich mee, zoals onomkeerbaarheid, verval, degeneratie, chaos, 
vernietiging, en dood. Hoewel de eerste en de tweede hoofdwet elkaar 
wetenschappelijk gezien niet tegenspreken – ook al dachten sommigen daar anders 

                                                        
46 Lucretius, De natuur van de dingen (2008) 71. 
47 Smith, The science of energy (1998) 110-111. 
48 Clarke, Energy forms (2001) 25-27; Hiebert, ‘The uses and abuses of thermodynamics in religion’ 
(1966) 1066-1073. 
49 Spengler, Der Untergang des Abendlandes (1979) [1918-1923] 547. 
50 Hayles, ‘Introduction: complex dynamics in literature and science’ (1991). 
51 Brush, The temperature of history (1978) 14. 
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over, zoals Haeckel die daarom vond dat de tweede hoofdwet maar moest worden 
afgeschaft52 – doen de met ieder van de wetten verbonden associaties dat wel. 

De redeneerwijzen waarin deze associaties en hun onderlinge tegenstrijdigheden 
tot uitdrukking komen, zullen nu aan bod komen. Hierbij is het belangrijk om te 
benadrukken dat de creatieve omgang met de thermodynamica niet pas begon toen 
deze het natuurkundig discours verliet, maar ook al bij wetenschappers zelf aanwezig 
was. Dit kwam in eerste instantie doordat de termen energie en entropie een veelheid 
aan oudere mythische, filosofische en literaire connotaties met zich meedroegen. De 
reeds geladen begrippen konden vervolgens op verschillende manieren worden ingezet 
om ideologische motieven te ondersteunen. Diverse wetenschapshistorici hebben 
gewezen op de filosofische, theologische en maatschappelijke bijbedoelingen van 
wetenschappers als Helmholtz, Thomson, Tyndall, Maxwell, en Stewart.53 In de 
beschrijving van de redeneerwijzen zullen daarom zowel wetenschappers, 
popularisatoren (vaak diezelfde wetenschappers) als literatoren (die, zoals Van Eeden 
en Ortt, soms alle drie de rollen vervulden) aan het woord komen. Niet alleen het 
gedeelde discours, maar ook verschillen in de vorm van accentverschuivingen, 
‘productieve receptie’ en ‘creative misprision’ zullen worden belicht. Er was niet 
zelden heel wat geestelijke lenigheid nodig om de thermodynamische hoofdwetten te 
verbinden met de eigen ideologische overtuigingen. 
 

3.1 De natuur is eeuwig en streeft naar evenwicht 

Voor Felix Ortt was de eerste hoofdwet een ultiem middel om wetenschap en geloof 
met elkaar te verbinden. In zijn tussen 1910 en 1917 geschreven Inleiding tot het 
pneumat-energetisch monisme ziet hij de inductieve, natuurwetenschappelijke methode 
als het beginpunt, zodat wij van daaruit ‘onze hypothesen op doen stijgen in de sfeer 
der intuïtie, om aldus de noodige verbinding daarmede en veilige leiding te ontvangen 
bij ons zoeken naar Waarheid.’54 De eerste hoofdwet is de allerbelangrijkste natuurwet, 
omdat deze onafhankelijk is van de tijd:  
 

Wanneer wij derhalve, uitgaande van onze natuurwetenschap, willen trachten 
eenig besef te krijgen van het Wezen van het Zijnde, dan moeten wij dus niet 
zoeken onder onze kennis der natuurverschijnselen in den tijd, doch ons 
verdiepen in datgene wat de natuurwetenschap ons heeft doen kennen als 
onveranderlijk in tijd en ruimte, als eeuwig en universeel.  
Van zoodanige universeele wetten, die de natuurwetenschap heeft erkend en als 
waarheid aanvaard, is wel de meest fundamenteele, de minst-betwijfelde, die van 
het behoud van energie.55 

                                                        
52 Kohnstamm, Warmteleer (1921) 108. Kohnstamm noemt Haeckels gedachtegang ‘krasse onkunde’. 
Ook Oswald Spengler vond dat de tweede hoofdwet ‘dem Wesen des Mechanischen und Logischen 
grundsätzlich widerspricht.’ Spengler, Der Untergang des Abendlandes (1979) [1918-1923] 543. 
53 Myers, ‘Nineteenth-century popularizations of thermodynamics’ (1989) 307, noot 3. Zie ook: 
Wegener, A true Proteus (2009) 24-27. 
54 Ortt, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) 14. 
55 Ibidem, 15-16. 
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Hoewel Ortt de eeuwige en universele behoudswet fundamenteel en minst-betwijfeld 
noemt, beweert hij ook dat juistheid van de wet niet streng bewezen is: ‘En toch wordt, 
ondanks de gebrekkige bewijskracht, elke twijfel aan de absolute juistheid der wet 
onbestaanbaar geacht. Wel een bewijs hoe zelfs de hoofdpijler van de exacte 
wetenschap op intuïtie rust!’ 56 Dat de eerste hoofdwet en de connotaties die ermee 
verbonden werden, zoals harmonie en eeuwigheid, intuïtief aangevoeld werden, zag 
Ortt niet als een minpunt, maar als een pluspunt. Juist het feit dat de wet zowel 
wetenschappelijk als intuïtief als waarheid werd aanvaard was voor hem reden om de 
wet aan te nemen ‘als uitgangspunt voor een beschouwing van het Wezen der Dingen, 
van Heelal en Wereldgebeuren’.57  

Voor de jonge Van Eeden, nog in de ban van materialisme en mechanisme, had de 
eerste hoofdwet de waarde van een positieve natuurwet waarmee zowel de dode als de 
levende natuur als eeuwig kon worden voorgesteld. In 1878 schrijft hij in zijn dagboek 
over arbeidsvermogen: 
 

[…] dat arbeidsvermogen is altijd hetzelfde, is altijd hetzelfde geweest. De stof is 
oneindig. Dit is voor mijn verstand dadelijk een aanwijzing dat zij er altijd is 
geweest en altijd zal blijven. Waarom? Ik kan begrijpen dat er iets oneindigs is, 
dat is mij duidelijk. Maar het is mij onmogelijk te begrijpen dat er iets oneindigs 
gemaakt is, gevormd is. Om iets oneindigs te maken is ook een oneindige tijd 
noodig. […] Oneindig kon geen oneindig wezen, als het ooit een begin had 
gehad. Nu heeft men de twee hoofdbegrippen: Stof en beweging (of kracht) zijn 
eeuwig.58    

 
Over de tweede hoofdwet vinden we in deze vroege periode echter nog niets. Indien 
die hem toentertijd al bekend was geweest, zou het gezien de negatieve associaties die 
de tweede hoofdwet met zich meedroeg op het eerste gezicht ook verwondering 
wekken als hij deze wet zou aandragen om zijn idee over een eeuwig heelal te 
onderbouwen. Maar het opmerkelijke is dat de latere Van Eeden niet alleen met de 
eerste, maar ook met de tweede hoofdwet de natuur als eeuwig en evenwichtig kon 
beschrijven.  

De wortels van de redeneertrant waarbij de tweede hoofdwet als weg naar rust en 
evenwicht wordt omschreven, liggen bij W.J.M. Rankine, een wetenschapper van de 
thermodynamica van het eerste uur. Hij beschreef deze evenwichtstoestand als ‘the 
cessation of all phænomena’. Dit betekende volgens Rankine geen eindpunt, maar een 
nieuw begin, omdat het heelal in staat was tot ‘reconcentrating its physical energies, 
and renewing its activity and life.’59 Het teniet doen van de tweede hoofdwet met 
behulp van een cyclische argumenteertrant werd later verder uitgewerkt door onder 
meer de theosofe Helena Blavatsky en de Franse astronoom en schrijver Camille 

                                                        
56 Ibidem, 7. 
57 Ibidem, 16. 
58 Van Eeden, Dagboek I (1971) 21 december 1878. 
59 Rankine geciteerd door: Smith, The science of energy (1998) 142. Ook hier was Thomson het niet 
mee eens. 
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Flammarion.60 Deze redeneerwijze treffen we ook aan in een artikel dat in 1872 in Isis 
verscheen waarin de ‘aanval op de leer der entropie’ van de Duitse wiskundige en 
theoloog Carl Gustav Reuschle kritisch werd besproken. Reuschle had deze ‘aanval’ 
gepleegd door ons universum, met behulp van de klassieke Newtoniaanse metafoor, te 
verbeelden als een uurwerk dat wel degelijk weer kon worden opgewonden. De 
anonieme schrijver van het artikel vond de ‘melancholische Ausblick in das Nichts 
einer erfrierenden Zukunft’ weliswaar geen aanlokkelijke vooruitblik, maar kon 
Reuschles cyclische speculatie niet waarderen.61 Bij Ortt treffen we deze cyclische 
speculatie in het geheel niet aan. Van Eeden maakte er wel gebruik van, maar pas in 
een later stadium van zijn leven, waarover zo meer. 

Het interpreteren van de tweede hoofdwet als weg naar evenwicht was 
aanvankelijk voor Van Eeden dé manier om aan deze wet een positieve draai te geven. 
Hij zou deze argumenteertrant bij de Engelse filosoof Herbert Spencer en de Duitse 
psycholoog Gustav Fechner kunnen hebben gevonden die, in het spoor van Rankine, de 
tweede hoofdwet als een streven naar evenwicht beschreven. Zowel Spencer als 
Fechner werden door Van Eeden bewonderd en gelezen.62 Spencer was één van de 
eersten die de thermodynamische hoofdwetten onderbracht in zijn filosofische 
systeem.63 In First principles (1858 en 1862) onderbouwt Spencer zijn ideeën over 
progressieve evolutie onder meer met behulp van de tweede hoofdwet door deze te 
beschouwen als ‘the universal progress towards equilibrium’.64 Natuurkundigen, zoals 
Maxwell en Tyndall, konden deze ideeën maar matig waarderen, maar een 
vergelijkbare interpretatie vinden we wel bij de psycholoog Gustav Fechner.65 Zijn 
‘tendency toward stability’ zou later ook bij Freud en in Nederland bij de psycholoog 
en filosoof Gerard Heymans weerklank vinden.66 Volgens Heymans beschreef de wet 
van entropie van psychische energie zowel de oorzaak als het doel van het 
wereldproces: het Absolute Equilibrium.67 Maar met Heymans had Van Eeden pas 
vanaf 1897 contact en bovendien ontwikkelde de Groningse hoogleraar zijn 
metafysische concept van het absolute psychisch-energetisch equilibrium eerst rond 
1900.68 Van Eeden was al enige jaren daarvóór gefascineerd én geëmotioneerd geraakt 
door een van de consequenties van de tweede hoofdwet: het uitdoven van de zon.   

Op 13 oktober 1893 schreef Van Eeden in zijn dagboek: ‘’s Morgens verzen 
geschreven, met veel emotie tranen. Het dooven van de zon.’ Een maand later las hij 

                                                        
60 Vermeer, ‘Coping with entropy’ (in print). 
61 N.N, ‘Een aanval op de leer der entropie’ (1872) 159. Deze jaargang van Isis bevond zich in Van 
Eedens bibliotheek. N.N., Bibliotheek van wijlen dr. Frederik van Eeden (1934) 37. 
62 Van Eeden, Dagboek I (1971) 2 november 1886 en 2 maart 1887; Van Eeden, ‘De spiritistische 
verschijnselen’ (1905) [1890] 229; Van Eeden, Dagboek II (1971) 28 augustus 1904. 
63 Spencer wordt uitgebreid behandeld door Brush, ondanks zijn vaststelling dat de tweede hoofdwet 
in de tijd dat Spencer zijn boek schreef nog niet veel culturele impact had. Brush, The temperature of 
history (1978) 61-64. 
64 Spencer, First principles (1893) [1858, 1862] 483-517. 
65 Voor de kritiek van Noord-Britse wetenschappers op Spencer, zie: Brush, The temperature of 
history (1978) 64; Smith, The science of energy (1998) 143. 
66 Brush, The temperature of history (1978) 64-65. 
67 Verwey, Gerard Heymans (1998) 54-56.  
68 Ibidem, 68; Van Eeden, Dagboek I (1971) 21 februari 1897. 
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deze verzen voor aan Herman Gorter en werd er wederom zeer door aangegrepen.69 
Die verzen waren onderdeel van het lange mystiek-filosofische gedicht Het lied van 
schijn en wezen waar hij sinds juni 1892 mee bezig was. In de bewuste verzen uit de 
zevende zang van dit gedicht zijn verschillende redeneerwijzen te ontwaren waarin 
Van Eeden uitdrukking gaf aan de voor hem en zijn tijdgenoten zo pessimistische 
kosmologische voorspellingen. Eerst beschrijft hij met behulp van de tweede hoofdwet 
hoe de natuur naar evenwicht streeft: 
 

Zie, hoe het leven de even dingen zoekt. 
 
’t is àl vereffing. ’t Stroomt allerwegen 
’t gelijke toe, ’t evenwicht en de rust. 
’t Wil dat wat blijven kan. ’t Is àl genegen 
 
naar stilheid en bestendigheid.70 

 
Vervolgens geeft Van Eeden allerlei voorbeelden van het zoeken naar evenwicht in 
zowel de dode als de levende natuur en komt dan tot de volgende 
toekomstverwachting: 
 

Stilstand is aller krachten resultante, 
de graviteit, der zonne licht en gloed, 
 
der stoffen energieën, en der planten 
en dieren levenskracht, ’t brengt al bijeen 
’t afzonderlijke, rondt af het gekante, 
 
mengt het gescheid’ne, maakt het veel tot één, 
’t bewoogne stil, het wankele stabiel 
en wil dë onrust om de rust alleen. – 
 
’t Is als verteedring in de Wereldziel 
een dorst naar vrede in alle fenomenen, 
en ’t menschenhart dat in ’t groot bewegen viel 
 
herkent zichzelf in wat het om zich henen 
van lieverlede ontwaart.71 

 
Een vertederde wereldziel; dat is nog eens wat anders dan de apocalyptische 
voorspelling van de warmtedood. Net als Rankine, Spencer, Fechner en Heymans, 
interpreteerde Van Eeden de tweede hoofdwet als een zoeken naar evenwicht en rust, 
als een oplossing van tegenstellingen. Maar hij doet dit wel op een originele manier, 
namelijk door deze weg naar evenwicht te verbinden met het oeroude idee van een 
wereldziel. Het denken over een wereldziel is traceerbaar in de westerse filosofie vanaf 

                                                        
69 Van Eeden, Dagboek I (1971) 13 oktober 1893, 17 november 1893. 
70 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 50. 
71 Ibidem, 51. 
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Plato en de Stoa tot en met romantici als Schelling, maar ook in de hindoeïstische 
filosofie, die Van Eeden bestudeerde juist in de tijd dat hij werkte aan Het lied van 
schijn en wezen.72 De door Van Eeden en veel van zijn tijdgenoten graag gelezen 
Amerikaanse dominee-filosoof en dichter Ralph Waldo Emerson beschreef in zijn 
gedichten en essays de ‘World-Soul’, of ‘Over-Soul’, als een mystieke eenheid waar 
ieder mens deel van uitmaakt. In die zin had de wereldziel voor Emerson ook grote 
ethische en sociale waarde.73 De interpretatie van de tweede hoofdwet als weg naar 
evenwicht en het idee van een wereldziel waren bekende elementen, maar Van Eeden 
weet beide te combineren en zo te laten culmineren in zijn utopistische voorstelling van 
‘een dorst naar vrede in alle fenomenen.’ 

Het merkwaardige na deze lyrische beschrijving van de tweede hoofdwet is dat 
deze wet in het vervolg van de zang juist weer van haar voetstuk wordt gehaald. Dit is 
echter wel begrijpelijk aangezien Van Eeden, zoals we eerder vaststelden, uitging van 
een eeuwige natuur. Als deze natuur uiteindelijk een evenwicht zou bereiken, maar niet 
als een uurwerk opnieuw kon worden opgewonden, zoals de cyclische opvatting 
voorspelde, hoe zou dan het einde afgewend kunnen worden? 
 

3.2 Vernietiging is verzinsel 

Na de beschrijving van de tweede hoofdwet als het streven naar evenwicht en vrede 
ontkomt Van Eeden er toch niet aan het onvermijdelijke, donkere eindpunt dat deze 
wet voorspelt te behandelen: 
  

 
[…] de waatren gingen immer en de gang 
der zon vertraagde niet. Des hemels vuren 
en die der aarde brandden al zóó lang, 
 
zouën, schoon ongevoed, wel eeuwig duren. […] 
 

Maar zie! de lamp 
der kennis begon wijder uit te schijnen 
en lichtte door zóó mateloozen tijd –  
Toen bleek het groote zon-lijf te verkleinen 
 
en al beweging er op toegeleid 
zich te vermindren tot één roerloos even. 
Er is een eind aan alle onstadigheid 
 
hoe eindloos zij ook scheen, ja, de verheven 
weg der planeten is een weg naar rust, 
der zonne toe wendt zich des aardbols zweven 
 

                                                        
72 Ibidem, 7-9. 
73 Kemperink, Van observatie tot extase (1988) 275-276. Zie voor referenties van Van Eeden naar 
Emerson: Van Eeden, Dagboek I (1971) 6 oktober 1887; Van Eeden, Aantekeningen en citaten. 
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en ook díe heil’ge Fakkel wordt gebluscht. 
Maar tevens werd het heiliger beginsel 
in ’t Heelal zichtbaar, in de ziel bewust, 
 
dat niets vergaat. – 

Verniet’ging is verzinsel 
des onkundigen denkens. Dood gaat slechts 
wat nimmer leefde: leugen, en het spinsel 
van schijn en waan. […] 

 
Het lichte woord verstoort en  

legt onze duistre droefheid heilrijk uit. 
Beweging sterft, maar d’energie, gehouën 
voor harë oorzaak blijft. […] 
 
’t Wezen van liefde en wijding, dat een blijk 
zijns aanzijns maaktë in beweeg en voeling 
en beeldt zichzelf, door elk ding sterfelijk. 
 
Dit is ’t stil Wezen van der driften woeling, 
dit sterft niet bij der lieve vrienden dood, 
dit derft geen gloed, ook bij der zonne koeling, 
 
dit bergt het schoon van morge’ en avendrood, 
van starre-nacht en middag-zon in wanden 
van breukloos diamant voor stervensnood.74 

 
De hemelse vuren zouden niet eeuwig duren, zoals de eerste hoofdwet leek te beloven. 
De zon, de ‘heil’ge Fakkel’, zou eens uitdoven. Hoe was het doemscenario van de 
uitdovende zon te rijmen met Van Eedens utopisme? De bepalende omslag in deze 
passage ligt in de woorden ‘maar tevens’. Daar wordt duidelijk dat Van Eeden ervan 
overtuigd is dat er een principe in het heelal werkzaam is dat sterker is dan ‘het spinsel 
van schijn en waan’ dat het uitdoven van de zon en de warmtedood voorspelt. Hij weet 
dit te bewerkstelligen door nog een tweetal andere redeneerwijzen toe te passen uit het 
thermodynamische discours.  

Ten eerste maakt hij een sterk onderscheid tussen dood en leven. In de eerdere 
passage waarin hij het evenwicht in de dode en de levende natuur beschreef, ging hij 
uit van het monistische en pantheïstische principe van een alles doordringende 
levenskracht die ‘het veel tot één’ maakt.  Maar in de zojuist beschreven passage 
brengt hij juist een sterk onderscheid aan tussen de dode en de levende natuur:  ‘Dood 
gaat slechts wat nimmer leefde’, kortom alleen het dode gaat dood, alleen de dode stof 
sterft de warmtedood. Het leven, ‘’t Wezen van liefde en wijding’, kan niet vernietigd 
worden. De schijn is eindig, het wezen is eeuwig. In het treurspel De heks van Haarlem 
(1915) omschrijft Van Eeden het op de meest bondige manier: ‘Wat eindt, dat schijnt. 

                                                        
74 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 51-54. 
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Wat schijnt dat eindt.’75 In de volgende paragraaf (§ 3.3) zal ik dieper ingaan op het 
omvattende vitalistische discours waarvan deze argumenteertrant deel uitmaakt. 

De andere manier waarop vernietiging ontkend kan worden is het aangrijpen van de 
eerste hoofdwet als fundamenteler, als ‘meer waar’ dan de tweede hoofdwet: 
‘Beweging sterft, maar d’energie, gehouën voor harë oorzaak blijft.’ In deze 
argumenteerwijze stond Van Eeden niet alleen. Wetenschappers als Tyndall, Stewart, 
Tait, en Haeckel en schrijvers als Wells en Flammarion (die ook astronoom was) 
bezigden eveneens deze ‘specific recuperative Victorian moralization of the first law of 
thermodynamics in direct response to the heat death scenarios elaborated on the basis 
of the second law.’76 Stewart en Tait schreven in hun poging tot een synthese van 
geloof en wetenschap, getiteld The unseen universe or physical speculations of a future 
state (1875):  
 

There would be no confusion of thought introduced if these laws [the laws of 
energy] should be found not to hold, or to hold in a different way in the unseen 
universe. Nor can we regard the law of dissipation as equally fundamental with 
that of the Conservation of Energy.77  

 
In ons zichtbare, tijdelijke universum dissipeert de energie weliswaar, in lijn met de 
tweede hoofdwet, maar onze energievoorraad wordt via de ether weer aangevuld of 
hernieuwd vanuit het onzichtbare, eeuwige universum.78 Ik heb geen tekenen gevonden 
die erop wijzen dat Van Eeden dit werk had gelezen, maar hij las in 1894 wel ‘een 
boekje’ van Flammarion, dat hem overigens niet beviel.79 Het boekje was 
waarschijnlijk Fin du monde (1894) waarin Flammarion dezelfde redenering volgde en 
ongeveer dezelfde terminologie gebruikte als Tait en Stewart (het volgende citaat is uit 
de Nederlandse vertaling Het vergaan der wereld):   
 

Niets kan verloren gaan. Wat bestaat, onveranderlijk in hoeveelheid, maar steeds 
van vorm veranderend onder de verschillende gedaanten, die het heelal ons 
aanbiedt, is eene onmetelijke Macht, waarvan wij moeten erkennen, dat zij 
oneindig is in de ruimte, en eeuwig was en zal zijn. Daarom zullen er altijd 
zonnen en werelden zijn, die noch onze zonnen noch onze tegenwoordige 
werelden zijn, maar die op elkaar zullen volgen, gedurende de eeuwigheid. En het 
zichtbare heelal stelt voor onzen geest slechts de veranderlijke en wisselende 
schijnbeelden voor van de absolute en eeuwige werkelijkheid, zooals die door het 
onzichtbare heelal is ingericht.80 

 

                                                        
75 Van Eeden, De heks van Haarlem (1915) 34, 100. 
76 Clarke, Energy forms (2001) 134. 
77 N.N. [Balfour Stewart En Peter Guthrie Tait], The unseen universe (1875) 165. 
78 Ibidem, 158. Zie ook: Smith, The science of energy (1998) 253-255. 
79 ‘Ik las een boekje van Flammarion, waarin hij toont dat men met groote onderwerpen kan omgaan 
en toch een laf en kinderachtig auteur blijven. Jules Verne is beter.’ Van Eeden, Dagboek I (1971) 8 
augustus 1894. 
80 Flammarion, Het vergaan der wereld (z.j. [1899]) 381-382. 
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 Van Eeden kon dus bogen op een traditie waarin zowel wetenschappers als schrijvers 
onderscheid maakten tussen het zichtbare, tijdelijke, schijnbare universum waarin de 
tweede hoofdwet werkzaam was, en het onzichtbare, eeuwige, werkelijke universum 
waarin alle noties golden die met de eerste hoofdwet geassocieerd werden. Deze 
traditie was op haar beurt ingebed in een nog veel oudere filosofisch-religieuze 
denktrant, namelijk de Platoonse allegorie van de grot, waarin onze zintuiglijk 
waarneembare wereld alleen maar de voorbijgaande representatie is van een hogere, 
metafysische werkelijkheid.81 

In dezelfde tijd dat Van Eeden aan Het lied van schijn en wezen werkte, verscheen 
zijn toneelstuk, of ‘leesdrama’, De broeders. Tragedie van het recht (1894). De 
onhoudbaarheid van de christelijke leer van zonde en straf staat in dit werk centraal.82 
Tegelijkertijd wordt echter ook de rationalistische ontleedzucht aangepakt, waarvoor 
dit keer niet Pluizer maar Satan in hoogsteigen persoon symbool staat. Deze gaat, 
samen met Adam, in de hemel discussies aan met Darwin en Newton. De derde acte 
waarin de aardse verwikkelingen beginnen met Tsaar Iwan is door H.W. van Tricht 
religieus geïnterpreteerd83, maar ook de wetenschap, in de vorm van de tweede 
hoofdwet, fungeert in deze acte als referentiekader. Niet voor niets is de gekozen 
locatie het donkere, winterse Siberië, waarbij de associatie met de warmtedood een 
kleine stap is. Tsaar Iwan zijgt na veertig dagen in de sneeuw gelopen te hebben neer in 
de sneeuw en wil daar, voordat de wolven hem bereikt hebben, rustig sterven. Tegen de 
priester die hem vindt en hem wil redden, zegt hij dat het aardse leven geen zin meer 
heeft en hij geeft daarbij de apocalyptische voorspelling van de warmtedood als reden:  
 

Wie gaat nu zaaien op de sneeuw? Dat ’s mal, daar lacht men om. Zoo lach ik om 
mezelf. Wie zal nu iemands doodbed gaan optooien? En d’aard gaat dood, de zon 
gaat dood, wij menschen wij dansen in een sterfhuis. 
[…] 
Ik ga toch dood, wat later. Alles sterft. Alles bevriest. Dë aard’, de zon, de 
sterren. Zie je die sterretjes, die spitse pijltjes geschoten uit een zwarte burcht van 
dood? Dat zijn de vonkjes van één groote vlam, God die zijn pijp aansteekt. 
Straks blaast ie ’m uit. Fft! weg! – Genacht! – mag ik nou rustig sterven?84 

 
De priester probeert Iwan te troosten door erop te wijzen dat de mensheid er ten 
onrechte van overtuigd is dat zij met telescoop en microscoop in staat is om ‘God te 
zien zitten in zijn leuningstoel’. Net als in Het lied van schijn en wezen komt dan de 
ultieme geruststelling: ‘Wat goed is sterft niet, God niet, noch goed werk.’85 Kortom, 
ook hier wordt de tweede hoofdwet ongeldig verklaard, ditmaal door een priester, door 
haar niet van toepassing te laten zijn op het goede, het Goddelijke, het levende. 

In de voorgaande passage uit De broeders is het personage dat de warmtedood 
bezweert, de priester, een bijfiguur en niets wijst erop dat hij beschouwd kan worden 
als een spreekbuis van de auteur. In De Nachtbruid (1906) wordt het tegengif van de 
                                                        
81 Clarke, Energy forms (2001) 22-25. 
82 Fontijn, Tweespalt (1990) 368; Van Eeden, De broeders (1939) [1894] 10. 
83 Van Eeden, De broeders (1939) [1894] 179. 
84 Ibidem, 57. 
85 Ibidem, 55-56. 
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warmtedood in de vorm van het onderscheid tussen de dode en de levende natuur wél 
toegediend door een hoofdpersoon, die ook nog eens in allerlei opzichten lijkt op Van 
Eeden zelf. Volgens Vico Muralto had Shelley – een dichter die door Van Eeden 
mateloos werd bewonderd – tijden voordat ‘de professoren hun onmogelijke hypothese 
van een dode stof en een onbezielde natuur hadden bedacht’ in een paar woorden de 
wijsheid aangegeven die de professoren vergeten hadden: ‘Of all this varied and eternal 
world Soul is the only element.’ Hoewel Vico weet dat de natuurwetten een eindig 
universum voorspellen, komt hij met behulp van zijn ‘innerlijk besef’ tot de 
tegenovergestelde conclusie: 
 

Wij weten, door innerlijk besef, dat het allerhoogste Leven niet eindig, niet 
tijdelijk kan zijn. Maar de zinnelijke tekenen van het allerhoogste Leven, naar 
ons gebrekkige waarneming, zijn tijdelijk en wijzen op een einde. Het Heelal dat 
wij waarnemen is geen perpetuum mobile. De bewegingswetten die wij kennen 
lopen uit op stilstand. Zoals de geleerden het zeggen: er is toenemende entropie 
en er zijn onomkeerbare processen. Dat bevredigt niet ons innerlijk besef, van het 
allerhoogste Leven. Dat moet een plaatselijke, tijdelijke, beperkte toestand zijn. 
Wij weten, onomstotelijk, dat het Hoogste Leven méér is, en we zullen daar ook 
de waarneembare tekenen van ontdekken.86 

 
Uit deze passage spreekt heel duidelijk de ambivalentie waarvan het werk van Van 
Eeden zo vaak doortrokken is. Innerlijk beseft hij dat er een eeuwig, vitalistisch 
principe in het universum werkzaam is dat de warmtedood teniet doet, maar 
tegelijkertijd heeft hij een groot verlangen naar het wetenschappelijke bewijs, ‘de 
waarneembare tekenen’, van deze intuïtie. 

Met de ontdekking van de radio-activiteit kwam er wetenschappelijk bewijs voor 
het feit dat het uitdoven van de zon en de warmtedood inderdaad zo’n vaart niet zouden 
lopen. Zoals gezegd drong deze consequentie, ook onder veel natuurkundigen zelf, pas 
laat door. Van Eeden was echter al vroeg op de hoogte en moet, gezien zijn eerdere 
emoties, dit wapenfeit met beide handen hebben aangegrepen. In een lezing, getiteld 
‘De waan van het materialisme’, gebruikt hij de ontdekking voor zijn aanval op het 
materialisme (zie ook § 3.4):  
 

Ik noem U die feiten om U te doen zien dat wij krachtbronnen ontdekt hebben, 
waarvan wij vroeger niet gedroomd hadden. Vroeger dacht men dat de zon 
verkoelde door het onophoudelijk uitstralen van warmte, nu weten wij dat dit een 
radio-actief proces is en dat de zon volstrekt niet behoeft te verkoelen, al straalt 
zij onafgebroken warmte uit. En nu vraag ik: als wij zoveel nieuws hebben 
gevonden, zullen wij dan niet eindelijk wijzer worden en beseffen, dat wij nog 
veel meer nieuws te vinden hebben? Wat blijft er dan over van het 
materialisme?87  

 
Toch bleef Van Eeden ook in zijn latere leven gefascineerd door de warmtedood. 

In Het roode lampje (1921) en in het derde deel van Het lied van schijn en wezen 

                                                        
86 Van Eeden, De nachtbruid (1979) [1909] 203-204. 
87 ‘De waan van het materialisme’ [1906 (1911)]. 
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(1922) komt deze nogmaals ter sprake. Ditmaal is de katholieke beeldspraak opvallend, 
maar wel begrijpelijk gezien Van Eedens bekering tot het katholicisme in deze tijd.88 In 
zijn signifische overpeinzingen in Het roode lampje interpreteert Van Eeden entropie 
als een cyclisch proces en beschouwt het om die reden als een beter beeld dan de 
zondeval, omdat laatstgenoemde maar ‘ééns zou zijn geschied van uit een zondeloozen 
staat, tengevolge van een satanische kwaadwilligheid, die geheel onverklaarbaar 
blijft’.89 Hij gebruikt dus twee bekende elementen (de vergelijking van entropie met de 
zondeval en de cyclische argumentatie) en speelt deze tegen elkaar uit. In Het lied van 
schijn en wezen III verwoordt hij dezelfde redeneertrant, maar nu gevat in terzinen: 
 

In ’t sterre-schrift der heem’len is te leezen 
Hoe waerelden oplichten en vergaan. 
Zoo zal één Dag der menschheid laatste weezen. 
 
Wanneer de zon verkoelt, dan is ’t gedaan 
met warmte en vocht der wentelende bollen, 
zoodat zij allen als de dorre maan 
 
tot ijzig koude, starre klompen stollen 
en storten in het doovend zon-fornuis 
dat barst uiteen, en de fragmenten tollen 
 
door ’t donker ruim als duistere asch en gruis. 
Maar dan is ook de grootsche Bouw volkoomen 
der heil’ge Moederkerk, Gods heerlijk huis, 
 
dat eeuwig staat, aan ruimte en tijd ontkoomen. 
En elke ziel, die nog intijds bekeerd 
De roepstem der bazuinen heeft vernoomen 
 
Stijgt uit het graf, tot Hem die ’t Al beheert 
en vindt zich nieuwling in de heemel-hooven 
door ’t Liefde-licht verzaligd en beleerd. 
 
En milliarden nieuwe zonnen looven 
Den Maker, die doet worden en vergaan 
En alle spraak en denking gaat te booven.90 

 

Het ‘vurig zonlijf’ 

Naast de genoemde redeneerwijzen die Van Eeden gebruikt om de warmtedood teniet 
te doen, valt in zijn werk ook een algemener fenomeen op dat gepaard ging met de 
tweede hoofdwet. Dit was de verheerlijking van het hemellichaam dat in gevaar 
verkeerde: de zon. Mythes over de zon waren al zo oud als de wereld, maar kregen een 
                                                        
88 Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 502-534.  
89 Van Eeden, Het roode lampje II (1921) 57-58. 
90 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 165-166. 
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nieuwe zeggingskracht door de tweede hoofdwet. En omgekeerd sprak de tweede 
hoofdwet door deze mythes nog meer tot de verbeelding.91 In populair-
wetenschappelijke tijdschriften uit deze tijd werd de zon omschreven als de 
‘dagvorstin’ en ‘de schenkster van warmte, licht en leven.’92 Ook Van Eeden had een 
rijke verbeeldingskracht wat betreft het omschrijven van de zon in verheerlijkende 
termen. In Het lied van schijn en wezen duidt hij de zon aan als de ‘heil’ge Fakkel’ en 
‘d’eeuwge vuurbol’. De twaalfde zang als geheel is doortrokken van de zonneverering, 
die hier vooral symbool staat voor de entelechie, ‘de vonk’, oftewel de vrije wil, die 
ook gethematiseerd wordt in het aan Dantes Divina commedia ontleende motto van 
deze zang.93 In het gedicht ‘Van de passie-looze lelie’ treffen we de nieuwste 
wetenschappelijke kennis omtrent het uiterlijk van de zon aan:  
 

Zie het vurig zonnelijf door den befloersten kijker 
met zijn vlekken en vlammen, zijn aureolen,  
 
zijn donkere kolken, zijn wervelstormen van vuur,  
zijn ziedend rond-zwierende gloed-oceanen, zijn licht-orkanen, 
 
zijn getakte vlam-fakkels millioenen mijlen hoog,  
zijn hitte-sferen waarin de rotssteen vluchtig moet zijn.94 

 
Deze kleurrijke beschrijving moet een vergelijking van de zon met God verduidelijken: 
beide zijn onbegrijpbaar, maar toch zo dierbaar en vertrouwd.  

In zijn latere werk  Sirius en Siderius I: de ouders (1912) vinden we eveneens een 
mooi staaltje van zonneverering. Dit blijkt al uit de naam van Sirius, de jonge held die 
de mensheid moet redden en die niet voor niets genoemd is naar de ster die na de zon 
de helderste ster aan de hemel is. Zijn vader Taede maakt zich in de nacht waarin Sirius 
geboren wordt druk over ‘die eeuwige, tartende, frontale placiditeit’ van de maan die 
nooit de achterkant van zijn gelaat laat zien. Tegenover de rottige maan stelt hij de 
prachtige, in gevaar verkerende zon: 
 

‘Schande! Schande! – duizend-maal schande noem ik het, in dit godvergeeten 
slop van ’t Wereld-al, in deeze kosmische achterhoek, waar de zonnen verkoelen 
en de planeeten verdorren […] – in deze rotte plek van Gods Waereldappel nog 
sereen te durven stralen met onveranderlijk béate, blanke, milde lach. Dit is geen 
verheeven goedheid, Maan! het zweemt naar den kindschen grijns der séniliteit. 
Voorwaar! afgeleefde glaskogel, vreemd verschrompeld in smartelijke contractie, 
die maar steeds het rijke lichtgeschenk der leevende zon deemoedig polariseerend 

                                                        
91 Kemperink, ‘“Eén energie oneindig omgezet”’ (2004) 284. 
92 N.N, ‘Iets over de zon’ (1891) 213. 
93 Het motto komt uit het deel Paradiso en luidt in de Nederlandse vertaling: ‘De grootste gave welke 
God in Zijne mildheid scheppende deed, en het meest overéénkomstig aan Zijne goedheid, en welke 
Hij het meest op prijs stelt was de vrijheid van den wil, met welke de redelijke wezens, en zij alleen, 
waren en zijn begiftigd.’ Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 71-75. 
94 Van Eeden, Van de passielooze lelie (1901) 154-155. 
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weder van u geeft, de God die mijn levens-fornuis aanstookt is geen vriend van 
zulke lichtend milde dazen. […]’95 

 
In het tweede deel, Sirius en Siderius II: het kind (Amsterdam 1914), zweven de 
hoofpersonen uit de titel in een droom door het heelal en over de zon, de 
‘waereldhaard’. De ‘licht-oovervloed en de licht-weelde’ is niet bedreigend voor 
Sirius, integendeel, hij voelt zich in ‘de groote zonnewaereld’ juist opmerkelijk 
vertrouwd, zalig en rijk.96    

Het begin van Ortts roman Naar het groote licht doet wel enigszins aan de zojuist 
genoemde droompassage uit Van Eedens Sirius en Siderius denken. Twee 
‘zusterzielen’ zweven door een oneindig ‘Licht-Rijk’ om vervolgens ‘wakker’ te 
worden op aarde als de gereïncarneerde hoofdpersonen Frits en Marie. Aan het eind 
van het boek zweven zij na hun overlijden weer verder in de grote 
‘Lichtoneindigheid’.97 Hoewel het licht in Ortts werk dus wel degelijk een prominente 
rol speelt en deze altijd een positieve betekenis heeft, vinden we bij hem geen lovende 
uiteenzettingen over de zon. Wel zocht Ortt, net als Van Eeden, naar een manier om de 
warmtedood af te wenden. In de volgende paragraaf zal blijken dat hij zijn antwoord 
vond in het vitalisme en de nieuwe, statistische thermodynamica. 

 

3.3 De mens is geen machine 

Hoewel de thermodynamica ontstond vanuit de behoefte om de achterliggende 
principes van de stoommachine te begrijpen, werden de bevindingen al snel toegepast 
op de mens. De spijsvertering, de ademhaling, het zenuwstelsel, de beweging, en de 
werkingen van het brein zouden met dezelfde wetten kunnen worden beschreven als 
die golden voor een machine. Was de mens eigenlijk niet gewoon een machine? De 
analogie van mens en machine kent al een lange voorgeschiedenis die te traceren valt 
bij Aristoteles, Vesalius, Descartes, en in het beroemde achttiende-eeuwse traktaat 
L’homme machine van Julien Offray de la Mettrie. Maar door de thermodynamica 
kreeg de metafoor een natuurwetenschappelijke onderbouwing van ongekende kracht. 
Het menselijk lichaam werd niet meer alleen als analoog gezien aan een machine, maar 
werd er identiek aan gesteld.98 

Invloedrijke reductionistische fysiologen als Hermann von Helmholtz, Emile Du 
Bois-Reymond en Rudolf Virchow vonden dat de dode en de levende natuur 
onderworpen waren aan dezelfde, universele, fysisch-chemische wetten, waarvan de 
wet tot het behoud van energie de belangrijkste was.99 Zij wilden hun mechanistische 
visie graag onderscheiden zien van het materialisme van Duitse 
wetenschapspopularisatoren als Karl Vogt, Jacob Moleschott en Ludwig Büchner. De 
werken van deze laatsten werden veel gelezen, maar riepen door hun antireligieuze, 
radicale politieke standpunten ook veel weerstand op. In de receptie gingen de kritiek 
                                                        
95 Van Eeden, Sirius en Siderius. Eerste deel: de ouders (1912) 11-12. 
96 Van Eeden, Sirius en Siderius. Tweede deel: het kind (1914) 174-176. 
97 Ortt, Naar het groote licht (1899) 1-19, 419-423. 
98 Rabinbach, The human motor (1992) 51-61. 
99 Harrington, Reenchanted science (1996) 7-8. 
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op het mechanisme en die op het materialisme door elkaar lopen. Bovendien werden 
zowel het mechanisme als het materialisme vaak geïdentificeerd met de als negatief 
ervaren consequenties van de industrialisatie. Dit was ook niet verwonderlijk, 
aangezien wetenschappers zich vaak openlijk verbonden aan de industriële 
doeleinden.100 De taal waarin zij hun thermodynamische ideeën goten, was 
doortrokken van economische metaforen: ‘The cosmos was essentially a system of 
production whose product was the universal Kraft necessary to power the engines of 
nature and society, a vast and protean reservoir of labor power awaiting its conversion 
to work.’101 Energie werd synoniem gesteld aan kapitaal, geld, en productie.102 

Door de reductionistische benadering in de fysiologie en de psychologie werd een 
eeuwenoude kwestie opgerakeld: het lichaam-geest-probleem. Als het geestelijke 
volledig mechanistisch en causaal verklaard kon worden met behulp van de 
behoudswet, was het niet nodig om iets aparts in het leven te roepen als bewustzijn of 
een vitale kracht. Volgens Wilhelm Wundt, één van de grondleggers van de 
experimentele psychologie, was er wel sprake van bewustzijn, maar functioneerde dit 
onafhankelijk van materie. Dit zogenaamde ‘psycho-fysisch parallellisme’ ging uit van 
een psychische en een fysische causaliteitsketen die niet tot elkaar te herleiden waren. 
Hierover werden in de decennia rond 1900 heftige, inmiddels lang vergeten discussies 
gevoerd.103 In Nederland was de al eerder genoemde Kohnstamm fel gekant tegen de 
strenge causaliteit die het parallellisme inhield. Op diens oratie en Van Eedens rol 
hierin zal ik in § 3.4 nog dieper ingaan. 

De mechanistisch-materialistische verklaring van de mens en de levende natuur 
was voor de latere Van Eeden, Ortt en veel tijdgenoten een steen des aanstoots. De 
kritiek op de ‘mens als machine’ kon teruggrijpen op een sinds de achttiende eeuw 
ontwikkelde wetenschappelijke hypothese, die in het vorige hoofdstuk al ter sprake is 
gekomen: het vitalisme, oftewel de leer die zegt dat de krachten die de stof beheersen 
compleet verschillen van de krachten die levende wezens voortbrengen en behouden. 
Hoewel deze leer ontstond als een reactie tegen de dominantie van de Newtoniaanse 
mechanica, was haar vocabulair doordrenkt van het Newtoniaanse paradigma. Stof in 
beweging kon de oorsprong, functie, reproductie, variatie en schoonheid van levende 
wezens niet volledig verklaren, dus moest een andere, onstoffelijke kracht hiervoor 
verantwoordelijk zijn. Dit was de levenskracht, de kracht die levende wezens omhoog 
stuwde in de evolutie, net zoals Newtons zwaartekracht de appel naar beneden trok.104 
Eind negentiende eeuw gebeurde iets soortgelijks; het vitalisme stelde zich op 
tegenover het mechanisme, maar ontkwam niet aan het gebruik van het dominante 
begrippenkader van zijn tegenstander, zoals de term ‘vitale energie’ illustreert. Daan 
Wegener stelt in zijn wetenschaps- en cultuurhistorische geschiedschrijving van het 
energiebegrip: ‘[…] the language of energy imposed itself on everyone – including 

                                                        
100 Ibidem, 9-14; Rabinbach, The human motor (1992) 3, 19-68; Burrow, The crisis of reason (2000) 
36-38; Kemperink, Het verloren paradijs (2001) 210-211; Brush, The temperature of history (1978) 
87. 
101 Rabinbach, The human motor (1992) 3. 
102 Clarke, Energy forms (2001) 43-48. 
103 Wegener, A true Proteus (2009) 119-124. 
104 Clarke, Dora Marsden and early modernism (1996) 28; Clarke, Energy forms (2001) 72. 
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those who tried to liberate themselves from it.’105 Vitalisten konden zich niet uit het 
energiediscours bevrijden en vielen ten prooi aan wat René Girard heeft beschreven als 
‘mimetische begeerte’; in hun kritiek gingen ze steeds meer lijken op de tegenstanders 
waartegen ze zich afzetten. 106  

Het vitalisme moest een tegenslag verwerken toen Friedrich Wöhler in 1831 
bewees dat ureum (een bestanddeel van urine, kortom een organische stof) in het 
laboratorium uit anorganische stoffen kon worden opgebouwd en dat daar dus geen 
bijzondere ‘levenskracht’ voor nodig was.107 Maar vitalisten wisten hier op allerlei 
manieren een mouw aan te passen en ook na de successen van het mechanisme in het 
midden van de negentiende eeuw bleef het vitalisme een krachtig ‘counter discourse’ 
van de opvatting van de mens als machine.108 Toch moet de tegenstelling tussen 
vitalisme en mechanisme niet worden overdreven. E. Benton onderscheidt in zijn 
artikel over het vitalisme in de negentiende eeuw zeven verschillende soorten 
‘vitalismen’, waaruit onder meer blijkt dat er mechanistische vitalisten, of anders 
gesteld vitalistische fysiologen, bestonden, zoals Johannes Müller, de invloedrijke 
leraar van onder andere Helmholtz, en Justus von Liebig. Zowel Müller als Liebig 
vonden dat de levenskracht met dezelfde, experimentele methode moest worden 
onderzocht als de andere krachten in de natuur.109  

Ook bij vertegenwoordigers van de nieuwe generatie was de tegenstelling tussen 
mechanisme en de ‘speculatieve’ Romantische traditie van de Naturphilosophie met 
haar nadruk op Geist en Lebenskraft minder absoluut dan ze zelf wilden doen geloven. 
Zowel uit het werk van Helmholtz als dat van Du Bois-Reymond kan worden 
opgemaakt dat de invloed van de Naturphilosophie en haar zoektocht naar een Urkraft 
in de natuur een onmiskenbare voedingsbodem voor de totstandkoming van de 
behoudswet is geweest.110 Maar van het vitalisme wilden zij zich verre houden. 
Niettemin werkte Du Bois-Reymond een nieuwe opleving van het vitalisme in de hand 
door in zijn invloedrijke werk Die sieben Welträtsel (1880) het ignorabimus (‘wij 
zullen niet weten’) uit te spreken voor vragen waarop de wetenschap nooit een 
antwoord zou vinden, zoals die omtrent het menselijk bewustzijn. Deze erkenning van 
de fundamentele beperkingen van de mechanistische wetenschap gaf ruimte aan andere 
verklaringen, zoals het vitalisme en het occultisme. Van Eeden en Ortt, en met hen vele 
anderen, vulden de leemte die de wetenschap liet liggen. 
 

                                                        
105 Wegener, A true Proteus (2009) 218. 
106 Girard, Oughourlian en Lefort, Wat vanaf het begin der tijden verborgen was (1990). 
107 Benton, ‘Vitalism in nineteenth-century scientific thought’ (1974) 39-41. 
108 Clarke, Energy forms (2001) 9, 72-73. 
109 In dit opzicht onderscheidt de Duitse zich van de Franse vitalistische traditie, waarin het 
experiment juist een ondergeschikte rol speelde. Benton, ‘Vitalism in nineteenth-century scientific 
thought’ (1974) 18, 33-36. 
110 Smith, The science of energy (1998) 128-132; Burrow, The crisis of reason (2000) 35; Kuhn, 
‘Energy conservation’, zoals geciteerd door: Rabinbach, The human motor (1992) 46. 
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Mechanisme en vitalisme 

De mechanistisch-materialistische denkwijze van de jonge Van Eeden is al even 
genoemd. Pluizer, de verstandelijke ontleedzucht, is altijd een rol blijven spelen in zijn 
denken, ook toen Van Eeden zich in een meer idealistische richting bewoog tijdens de 
‘revolt against positivism’ in het fin de siècle. Dit verzet tegen de wetenschap was 
echter geen bankroetverklaring. De Franse publicist Ferdinand Brunetière had in 1895 
in een artikel in de Revue des deux mondes de wetenschap bankroet verklaard, wat de 
aanzet vormde tot een hevig debat. In Nederland woedde een minder felle discussie en 
werd de bankroetverklaring vooral aangegrepen om haar te bestrijden.111 De 
wetenschap had niet afgedaan, maar moest zich hervormen. Deze zoektocht naar 
andere vormen van wetenschap is treffend onder woorden gebracht door Anne 
Harrington:  
 

Even though science (the ‘old’ science) had been the enemy, nevertheless it had 
always been a powerful enemy, with an authority that would be useful to have on 
one’s own side. Now that it was in the process of remaking itself (the ‘new’ 
science), now that its truths were in the service of Wholeness rather than the 
Machine, few objected to letting it continue to claim a unique social and 
epistemological authority in the larger debate.112 

 

De vermenging van de ‘oude’ (mechanistische) en de ‘nieuwe’ (holistische) 
wetenschap was al zichtbaar bij de achttienjarige Van Eeden. In zijn dagboek schreef 
hij lange overpeinzingen aan zijn grote jeugdliefde Henriette Ortt, de oudere zus van 
Felix, waarin vaak de confrontatie tussen haar streng orthodox-protestantse geloof en 
zijn wetenschappelijk materialistische wereldbeeld centraal stond.113 In een 
‘dichterlijke stemming’ laat hij zijn gedachten gaan over de ziel en de vrije wil. De ziel 
ziet hij niet stoffelijk, maar als een elektrische vonk, een trilling, een beweging van de 
hersenmoleculen, kortom als een omzetting van energie: 
 

 […] ik geloof dat beide krachten [magnetisme en elektriciteit] grove uitingen 
zijn in anorganische stoffen van een kracht die de hoofdzaak uitmaakt van het 
organisch leven en waarvan de menschelijke ziel de hoogste uiting is. 

 
Zijn opvatting van de ziel mag dan nog mechanistisch zijn, maar deze ‘oude’ 
wetenschap staat al in dienst van de ‘nieuwe’, holistische richting. De eerste hoofdwet 
levert Van Eeden het bewijs voor de onvergankelijkheid van de ziel: 
 

Dus moet ik aannemen dat de mensch geen vrijen wil heeft, dat zijn ziel 
afhankelijk is van zijn lichaam en ook onafscheidelijk daarvan. Dat de Ziel nooit 
vergaat, leert ons dan ook de wet van het behoud van arbeidsvermogen.’114  

 

                                                        
111 Baneke, Synthetisch denken, 124-133. 
112 Harrington, Reenchanted science (1996) xviii. 
113 Fontijn, Tweespalt (1990) 93-94. 
114 Van Eeden, Dagboek I (1971) 19 december 1878. 
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Bovendien is het leven niet alleen eeuwig, maar ook een eenheid:  
 

Het heelal is, de kracht is, verder niets. Maar het heelal leeft. Dit kan ik niet 
omschrijven, ik kan niet zeggen dat het zelfbewust is, dat het denkt, al deze 
volkomen menschelijke begrippen op het eeuwig, onbegrijpelijk leven van het 
heelal toe te passen zou dwaasheid zijn. Maar ik noem het leven, leven in 
zichzelf. Het heelal is één wezen, het is alles en wij zijn kleine zelfstandige of 
liever schijnbaar zelfstandige deelen van dat al.115 

 
Van Eeden twijfelt kennelijk over zijn woordkeuze met betrekking tot de vrije wil: 

is de mens nu ‘zelfstandig’ of ‘schijnbaar zelfstandig’? In een artikel dat hij een jaar 
later schrijft als reactie op een stuk van Jan Holland (pseudoniem van Annes Johan 
Vitringa) lijkt het laatste aanvankelijk de overhand te hebben. Hij is er nog steeds van 
overtuigd dat het fysische en het psychische allebei voldoen aan de behoudswet. De 
hersenen zijn niets dan ‘met kracht begaafde stof’. Er is niet zoiets als een ziel die 
‘duwtjes’ kan geven aan het organisme: ‘Wilsuitingen hebben stofwisseling, 
stofwisseling heeft arbeidsvermogen noodig, dat arbeidsvermogen zou dan in onze 
hersenen moeten ontstaan, dan zou de hoeveelheid arbeidsvermogen vermeerderen en 
dan lag de wet ondersteboven.’ Stof is eeuwig en onvergankelijk, de wet van oorzaak 
en gevolg staat buiten kijf. Toch zien we hier voor het eerst dat Van Eeden ruimte laat 
voor het bestaan van een vrije wil. De ikheid is zelfstandig en kan zich verzetten, 
worstelen, strijden, wilskracht en hartstocht tonen, kortom mens zijn. Dit brengt echter 
de causaliteit en de wet van arbeidsvermogen niet in gevaar:  
 

En eindelijk valt het organisme uiteen, de stoffen gaan andere verbindingen aan 
de kracht wordt omgezet in warmte in chemisch arbeidsvermogen […] het 
individu verdwijnt en vervloeit weer tot de groote stofmassa en er is niet de 
geringste hoeveelheid arbeidsvermogen, geen atoom, stof gevormd of verloren 
gegaan. Ik geloof niet dat het aannemen van een menschelijke zelfstandigheid 
met de wet van oorzaak en gevolg strijdt.’116  

 
Door zijn vader, zijn technisch aangelegde vrienden en de materialistische inslag 

van de medische studie in zijn tijd, was Van Eeden omringd door een mechanistisch-
materialistische denkwijze.117 Hij schrijft daarover zelf: ‘Bedenk vooreerst dat ik 
niettegenstaande mijn tamelijk gevoelige en gemoedsrijke natuur altijd een 
natuurwetenschappelijke en analyseerende richting ben opgegaan, dat ik voortdurend 
omgeven was van personen, voor wie exacte wetenschap het eenige ware was.’118 In 
het artikel over Jan Holland werden de eerste scheurtjes zichtbaar in zijn 
mechanistisch-materialistische wereldbeeld. Tijdens zijn studiejaren kwam zijn 
‘gevoelige en gemoedsrijke natuur’ definitief in opstand tegen de materialisten die 

                                                        
115 Ibidem, 21 december 1878. 
116 Beschouwing over de opvattingen van Jan Holland [1879]. 
117 Van Tricht, Frederik van Eeden (1934) 25; Fontijn, Tweespalt (1990) 114-120. 
118 Uit een onverzonden brief (ca. 1880) over het toneelstuk Het rijk der wijzen, waarin het conflict 
tussen wetenschap en rede enerzijds en gevoel, romantiek en poëzie anderzijds wordt gethematiseerd. 
Zoals geciteerd door: Van Tricht, Frederik van Eeden (1934) 25. 
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‘denken […] dat zij er zijn, en dat zij God en ’t heelal tusschen de beenen van hun 
passer, – en de heele menschelijke filosofie aan een meettouwtje hebben.’119  

Terwijl hij zich op zijn artsexamen voorbereidde, schreef Van Eeden De kleine 
Johannes (1885), waarin de botsing tussen de materialistische en de vitalistische 
denkwijze een belangrijk thema was. Het vitalisme in De kleine Johannes is in § 2.1 al 
aan bod gekomen. De confrontatie tussen vitalisme en mechanisme wordt duidelijk in 
de discussies tussen Johannes en Pluizer. Johannes verbaast en verheugt zich erover 
hoe fijn en doelmatig de natuur gemaakt is, maar hij wordt van deze illusie afgeholpen 
door Pluizer die hem met genoegen de onvolkomenheden en gebreken van de natuur 
toont. Uit de passages met Dokter Cijfer, een zeer goede oud-leerling van Pluizer, valt 
kritiek op te maken op de reductionistische fysiologie. Cijfer toont Johannes dat 
planten en dieren eigenlijk uit cijfers bestaan. Hij probeert zelfs Johannes’ gevoel, zijn 
verliefdheid en verlangen naar Robinetta, te ontleden en in cijfers uit te drukken.120 
Toch blijven Pluizer en Cijfer in de latere delen van De kleine Johannes (1905 en 
1906) macht houden over Johannes, net als in de werkelijkheid over Van Eeden zelf.121 
In 1887 schrijft hij in zijn dagboek: ‘Filosofie, wetenschap – van zulke vreesselijke 
ziekten herstelt een dichter niet gauw.’122   

Volgens Van Tricht heeft Van Eeden het vitalisme niet systematisch doordacht, 
maar intuïtief begrepen, zoals zou blijken uit zijn Studies waarin hij spreekt over ‘de 
wil van het ras’ en ‘het veranderingsinstinct’.123 In § 2.1 kwam al aan de orde dat Van 
Eeden zijn vitalistische ideeën eerder en onafhankelijk van Driesch, Bergson en Ortt 
ontwikkelde. Maar in tegenstelling tot Van Tricht zie ik Van Eedens vitalisme niet 
zozeer als een intuïtieve ingeving, maar veeleer in de context van de al oudere 
discussie tussen reductionistische fysiologen en hun vitalistische tegenstanders. 
Evenals voor veel andere vitalisten was ook voor Van Eeden de mechanistisch-
materialistische opvatting van de mens het referentiekader. Hij kon er eenvoudigweg 
niet omheen. Zowel in zijn beschouwende als in zijn creatieve werken stelt hij 
tegenover de dode, stoffelijke, tijdelijke wereld van de ‘Schijn’ de levende, geestelijke, 
eeuwige wereld van het ‘Wezen’.  

Alle parapsychologische Studies beginnen met een aanval op het materialistische 
mensengeslacht dat denkt het beloofde land al bereikt te hebben en het bestaande voor 
eeuwig te doorgronden met behulp van kracht en stof.124 In zijn lezing ‘Vitalisme’ uit 
1893 draait Van Eeden de beroemde leuze van Moleschott om: van ‘Ohne Fosfor kein 
Gedanken’ maakt hij ‘Ohne Gedanken kein Fosfor’.125 Deze lezing was een zeer 
kritische reactie op een eerder dat jaar gegeven lezing door de hoogleraar fysiologie 
Dirk Huizinga, getiteld ‘Vitalisme en mechanisme’, waarin deze de ‘tuchtelooze 
phantasie’ van het vitalisme overwonnen verklaarde door het mechanisme. Huizinga 
gaf toe dat er omtrent de levensraadselen nog veel vragen onbeantwoord waren en, 

                                                        
119 Van Eeden, Dagboek I (1971) 14 oktober 1886. 
120 Van Eeden, De kleine Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] 90-92. 
121 Ibidem, 202, 208, 298. 
122 Van Eeden, Dagboek I (1971) 13 sept. 1887. 
123 Van Tricht, Frederik van Eeden (1934) 67-69, 167-168. 
124 Van Eeden, ‘Het hypnotisme en de wonderen’ (1905) [1886] 139-142. 
125 Van Eeden, ‘Vitalisme’ (1902) [1893] 301-302. 
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zoals Du Bois-Reymond met zijn ignorabimus had voorspeld, misschien wel altijd 
zouden blijven. Maar het vitalisme bood volgens Huizinga geen soelaas.126 Van Eeden 
vindt dat Huizinga en Du Bois-Reymond de zaak omdraaien: de ziel is geen 
levensraadsel dat uit het domein van de wetenschap moet worden gehouden, maar juist 
het enige bekende. Alle natuurwetenschappelijke ‘feiten’ zijn gedachtebeelden. Het in 
gebreke blijven van de mechanistische opvatting ziet Van Eeden als ondersteuning 
voor een andere vorm van kennis. Dit is niet het griezelige, onbekende terrein van 
occultisme en mystiek, zoals Huizinga en anderen menen – ook Wundt krijgt er stevig 
van langs – maar juist de kennis van het voor ons meest bekende, het eigen ik.127 

Van Eeden was zich na zijn medicijnenstudie steeds meer gaan interesseren voor de 
psychische geneeswijze.128 Vanaf 1886 schreef hij artikelen en gaf hij lezingen over 
hypnose, psycho-therapie, suggestie, en spiritistische verschijnselen die voor velen in 
Nederland een eerste kennismaking hiermee waren. Hoe verwerkte hij in deze 
parapsychologische lezingen en essays de voorstelling van de mens als machine die 
werkt volgens thermodynamische principes? In ‘Eenige opmerkingen over algemeene 
therapie’ (1894) stelt hij voor om van ‘levenskracht’, ‘levensenergie’ of ‘vitale energie’ 
te spreken omdat de psyche nog niet tot de ‘bekende bewegingsvormen’ is 
teruggebracht. Van Eeden beschrijft de vitale energie vervolgens echter wel in termen 
van deze ‘bekende bewegingsvormen’, namelijk in de vorm van de eerste hoofdwet die 
het behoud van energie stelt: ‘Vitale energie beteekent een bepaalde, blijvende entiteit, 
gebonden aan een bepaald organisme. Een complex van krachten in zoo volkomen 
samenhang, dat ze éénzelfde, blijvende (niet ‘onveranderlijke’) zaak vormen door den 
geheelen duur van het leven, even lang als het organisme een blijvende zaak is.’ Maar 
hij beseft dat hier ‘een eminent practisch gevaar’ op de loer ligt, want de mens is 
tenslotte geen machine:    
 

Beschouwt men het organisme alleen als een haard, die maar gestookt, of een 
machine die van brandstof voorzien, of een automaat, die opgewonden behoeft te 
worden, dan komt men er spoedig toe, te meenen, dat men voldoende zijn plicht 
betracht door te zorgen voor de noodige brandstof, voor reparatie van 
voorkomende gebreken en zoo veel mogelijk vermijden van slijtage. Maar in 
deze opvatting is geen plaats voor een groei- en regeneratiekracht, die in innigen 
samenhang staat met het geheele weerstandsvermogen. Een kracht blijkbaar 
afhankelijk van heriditeit, wier regelen nog onvoldoende bekend en in zich 
mysterieus zijn.129 

 
Deze mysterieuze kracht beschrijft hij vervolgens met behulp van de ingesleten 

thermodynamische gemeenplaatsen, dus als een kracht die economisch omgaat met 
haar potentieel. Een levend wezen heeft in tegenstelling tot een werktuig ‘een kapitaal 
van zelfherstellings- en weerstandsvermogen, waarvan men rente kan trekken, maar 

                                                        
126 Huizinga, ‘Vitalisme en mechanisme’ (1893). De rede verscheen in ongecorrigeerde versie eerder 
in Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 39 (1893) I, 437-456. Zie ook: Krul, Historicus tegen 
de tijd (1990) 54-58. 
127 Van Eeden, ‘Vitalisme’ (1902) [1893] 302-305, 318. 
128 Fontijn, Tweespalt (1990) 119, 230-240. 
129  Van Eeden, ‘Eenige opmerkingen over algemeene therapie’ (1902) [1894] 275-276. 
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waarop men ook interen kan’. Bij een spier strekt de verrichte arbeid ‘tot voordeel van 
de economie’, terwijl bij een werktuig alle geleverde arbeid direct verlies oplevert dat 
door toegevoerde brandstof moeten worden aangevuld. Dit laatste suggereert dat 
dissipatie van energie volgens Van Eeden niet opgaat voor het menselijk lichaam. Hij 
wil het levende niet onderworpen zien aan dezelfde thermodynamische wetten die de 
dode stof regeren, maar hij ontkomt niet aan het sterk metaforische mechanistisch-
materialistische discours waarmee die wetten gepaard gaan.  

Bovendien kón Van Eeden zijn vitalistische principe niet onttrekken aan de 
thermodynamische wetten. Door de discussies rond de lichaam-geest kwestie moest 
een antwoord geformuleerd worden op de vraag hoe een dergelijk apart principe in 
overeenstemming kon worden gebracht met de behoudswet. De oplossing die Van 
Eeden aandroeg, was ook door andere tegenstanders van het psycho-fysisch 
parallellisme naar voren gebracht: het ‘onstabiele evenwicht’. Deze redenering gaat 
ervan uit dat in onstabiele systemen minieme oorzaken grote gevolgen kunnen hebben. 
Bijvoorbeeld een vonk kan een enorme explosie veroorzaken.130 Een vergelijkbare 
constatering, tegenwoordig bekend uit de chaostheorie, is dat een vlinderslag een 
orkaan kan veroorzaken. In ‘Redekunstige grondslag’ schrijft Van Eeden dat ‘het vrije 
Zelf’ verheven is boven tijd en ruimte, maar niet de wet van het behoud van energie 
schendt ‘omdat de mate van energie, benoodigd tot wijziging, oneindig klein is, doch 
de invloed der wijziging oneindig groot.’ Als voorbeeld gebruikt hij de veldheer die 
met een onmetelijk kleine psychische gebeurtenis in zijn hoofd een heel leger kan 
verplaatsen.131 Het geestelijke kan dus een enorme invloed op het stoffelijke hebben, 
zonder dat de behoudswet wordt geschonden. Ook hier is het vitalisme het 
uitgangspunt, maar de argumenteertrant is volledig ingekapseld in de taal van de 
mechanistische tegenstander. Dat Van Eeden zich van dit gegeven bewust was, zou 
opgemaakt kunnen worden uit zijn inspanningen voor het scheppen van een nieuwe 
taal, de significa, waarvan de ‘Redekunstige grondslag’ de weerslag vormde (zie 
hierover § 4.1). Zo stelt hij dat een automaat wordt gezien als ‘de beste wedergave’ van 
een mens, terwijl dit beeld toch niet voldoet om dat gecompliceerde, levende ‘iets’ 
weer te geven.132   

In Welt-Eroberung durch Helden-Liebe (1911) noemt Van Eeden de taal zoals die 
nu is ‘energie-verspilling’.133 In dit utopistische manifest vinden we niet alleen zijn 
signifische, maar ook zijn vitalistische ideeën terug. Opnieuw stelt hij dat ‘het leven’ 
essentieel verschilt van de fysieke energie, maar deze wel stuurt, ook al is die levende, 
geestelijke entiteit inmens klein van omvang. De behoudswet blijft zo wederom 
ongeschonden:   

 
Het leven is een kiezende en richtinggevende macht, die essentieel verschillend is 
van de fysieke energie. Deze macht stuurt en richt de energie, maar haar fysieke 
werking staat in geen enkele verhouding tot haar ruimtelijke grootte. Eén enkele 

                                                        
130 Wegener, A true Proteus (2009) 124. 
131 Van Eeden, ‘Redekunstige grondslag van verstandhouding’ (1897) 77. 
132 Ibidem, 9. 
133 Ik citeer de Nederlandse vertaling uit 1933: Van Eeden, De geestelijke verovering der wereld 
(1983) [1933] 48. 
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zaadkorrel kan een oneindige woestijn in een groot bos veranderen. […] De 
miljoenen individuen van het mensheidslichaam liggen nog machteloos her en 
der in twijfel, waan en leugen terneer. Slechts het energiek gehandhaafde 
Koninkrijk van de Geest kan ze polariseren. Zo’n macht zal het Koninkrijk van 
de Geest uitoefenen. Zij is zelf geen fysieke energie, haar ruimtelijke en tijdelijke 
en materiële middelen kunnen oneindig klein zijn. Echter door de juiste richting 
aan te geven brengt zij de grootste fysieke werkingen teweeg en kan alle in de 
mensen aanwezige energie aan haar liefdevolle heerschappij onderwerpen.134 

 
Ook Erich Gutkind, met wie Van Eeden dit manifest schreef, vindt dat de levende, 
mysterieuze natuur en de mogelijkheid die zij in zich draagt om na de warmtedood het 
uurwerk van het universum weer op te winden niet verklaarbaar zijn door fysisch-
chemische wetten: ‘Natur endet, ist eingeschlossen in Anfang und Ende. Das 
Naturleben des göttlichen Umschwingens kann bis zur Null herabschwanken, doch sein 
Aufsteigen, seine Neuspannung liegt jenseits der ‘Empirie’ und ist nicht physikalisch.’ 
Tegelijkertijd bewondert Gutkind, nog openlijker dan Van Eeden, de natuurwetenschap 
en techniek: ‘Den königlichen Schlußstein aber hat unsere Zeit gesetzt im 
Entropiegesetz, der größten Naturentdeckung aller Zeiten, denn wir fanden das oberste 
Gesetz alles Naturgeschehens.’ Deze kennis zal zorgen voor een nieuwe, krachtige 
techniek. De sleutel tot deze nieuwe techniek zal echter niet worden gevonden in de 
natuurwetenschap, maar in de mens zelf: ‘[…] im Ich erst enträtselt sich das Wunder 
der Naturgestaltung.’135  

De geestelijke verovering van de wereld wordt vervolgens wel weer met behulp 
van natuurwetenschappelijke termen beschreven. Naast energie en entropie dient ook 
het kristal om de komst van de nieuwe mens te beschrijven: ‘De mensheid is als een 
oververzadigde zoutoplossing. Zij wacht in stijgende spanning. Een klein kristal, er in 
geworpen, verandert de aggregaatstoestand van het geheel. En de vorm van dit kleine 
kristal bepaalt de vorm van het geheel.’136 Het was niet toevallig dat veel utopische 
ontwerpen in deze tijd, waaronder het latere ontwerp van Van Eedens utopische stad, 
Het Godshuis in de Lichtstad, de vorm hadden van een kristal.137 Maar de favoriete 
metafoor, vooral van Gutkind, is elektriciteit: ‘Der Geist macht Spannung, Polarität, 
Elektrizität in der Leiblichkeit.’138 De nieuwe mens is geen machine, maar lijkt er wel 
verdacht veel op. Het is volgens Van Eeden dan ook niet de machine die als oorzaak 
moet worden gezien van de degeneratie van het Westen: ‘Dat de machine daar schuld 
aan zou hebben, is klaarblijkelijk onaannemelijk. De geest stuurt de machine en de 
vervlakking van de smaak is een wijd verbreid, geestelijk defect van de 
cultuurmens.’139  

                                                        
134 Ibidem, 96. 
135 Ik citeer Gutkinds gedeelte uit de oorspronkelijke Duitse uitgave aangezien het door hem 
geschreven deel niet werd opgenomen in de in 1933 verschenen vertaling van het manifest. Van 
Eeden en Gutkind, Welt-Eroberung durch Helden-Liebe (1911) 88. 
136 Van Eeden, De geestelijke verovering der wereld (1983) [1933] 51.  
137 Van Eeden en London, Het godshuis in de lichtstad (1921); Bergmans, ‘Science and the House of 
God in the City of Light’ (in print). 
138 Van Eeden en Gutkind, Welt-Eroberung durch Helden-Liebe (1911) 116. 
139 Van Eeden, De geestelijke verovering der wereld (1983) [1933] 85. 



HOOFDSTUK 3 
 
 

122 
 

 

 

 

 

 

   

 
Een belangrijk facet van het mechanistisch-materialistische wereldbeeld waarin de 
mens als machine werd voorgesteld, was de angst voor vermoeidheid (‘fatigue’). Door 
fysiologen en natuurkundigen was, met behulp van de thermodynamische hoofdwetten, 
vastgesteld dat de mens maar over een beperkte hoeveelheid energie kon beschikken. 
Het moderne leven was zo overbelast met prikkels en daardoor zo vermoeiend dat het 
menselijke zenuwsysteem uitgeput raakte.140 De Amerikaanse psychiater George Beard 
beschreef deze aandoening als ‘neurasthenie’. Met name personen met het nerveuze 
temperament waren vatbaar voor dit algehele gebrek aan lichamelijke en geestelijke 
energie.141 De stad werd gezien als de grootste poel des verderfs waar degeneratie (zie 
§ 2.3) en fatigue om zich heen grepen. Terugkeer naar de natuur gold dan ook als een 
van de mogelijke oplossingen.142  

Ortt zal de personages in zijn roman Naar het groote licht zelf niet neurasthenisch 
genoemd hebben, maar volgens een recensent waren zij dit wel degelijk.143 In Van 
Eedens werk komt de uitgeputte, neurasthenische mens in verschillende personages tot 
uiting. In De kleine Johannes I (1885) ontkwam Johannes zelf niet aan dit lot, of hij 
wilde of niet. Toen hij met Pluizer door de stad liep, was het hem ‘alsof er niets anders 
bestond dan muren, ramen en mensen, alsof hij mede moest doen, mededraven in het 
rusteloos, ademloos gewoel.’144 De hogere klassen die leven als parasieten, ‘woekerend 
op anders eigendom’, zijn ook niet beter af. In De kleine Johannes III (1906) bezoekt 
Johannes gravin Dolores. Als hij bij haar komt in de salon ligt ze vermoeid op een sofa. 
De rijkdom, de pracht en praal op het landhuis, de spiritistische seances; het mag 
allemaal niet baten, de gravin is de uitputting nabij.145 Het adellijke, zielszieke meisje 
Heléne, duidelijk van het nerveuze temperament, is er het allerellendigst aan toe. ‘Ze 
deed niets als heen en weer lopen, schreien en tobben. Alleen met grote moeite was ze 
’s morgens tot opstaan en aankleden te krijgen.’146 Uiteindelijk pleegt ze zelfmoord en 
ziet Johannes haar weer in zijn hellevaartsdroom in het rijk van koning Waan, waar ze 
ligt te slapen in een klein bedompt kamertje dat door kunstlicht wordt verlicht.147 Noch 
elektrisch licht, noch de menselijke energie was onuitputtelijk. Deze analogie lijkt niet 
alleen door Van Eeden te worden bedoeld, maar was ook een belangrijk onderdeel van 
de argumentatie in Beards standaardwerk over neurasthenie.148  

Zowel in De kleine Johannes als in Van de koele meren des doods (1900) is de 
tegenstelling tussen de idyllische duinen en de monsterlijke stad een belangrijk motief. 
Hedwigs opgewekte stemmingen zijn verbonden aan het buitenhuis en haar 
deprimerende buien aan de stad. Tijdens haar burgerlijke leventje in de stad met  

                                                        
140 Rabinbach, The human motor (1992); Radkau, Das Zeitalter der Nervosität (1998) 232-246; 
Wegener, A true Proteus (2009) 150-174.    
141 Kemperink, ‘Medische theorieën in de Nederlandse naturalistische roman’ (1993) 125. 
142 Rabinbach, The human motor (1992) 38-44; Wegener, A true Proteus (2009) 162-165. 
143 N.N., ‘Naar het groote licht’ (1899) 133. 
144 Van Eeden, De kleine Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] 75. 
145 Ibidem, 270, 280. 
146 Ibidem, 279. 
147 Ibidem, 335. 
148 Beard, American nervousness (1881) 98. 
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echtgenoot Gerard overvalt haar een zwaarmoedig, vermoeid gevoel: ‘Dit heette zij 
levensmoeheid, maar het was uitputting van verkeerd aangewende kracht tot leven’.149 
Als Hedwig, het prototype van het nerveuze temperament, met haar minnaar Ritsert in 
Londen verblijft tussen de ‘vermoeide wereldmenschen’, leeft ze aanvankelijk 
helemaal op. Maar na een kleine twee weken valt ze zelf ook weer ten prooi aan 
‘fatigue’: 
 

De vermoeienis van dit weelde-leven openbaarde zich fel en onverwacht. Op een 
morgen was plots de glans van 't bonte leven áf, spoorloos, als een lichtbeeld van 
een scherm wegvlucht, wijkend voor 't diepste zwart. Londens smokige somberte 
viel op haar, en het mijlen ver aanwezen der duizende, rechte, vale, droeve 
straten, der berookte huizen, der zwarte steenen ijzermassa’s, scheen rondom haar 
op te stijgen, hemelhoog, naar insluitend en benauwend alsof ze stikken moest. 
En toen eerst zag zij ook het leelijke, den jammer, de armoede, de verveling, de 
misdaad. Op haar gevoelige ziel maakten de monsterlijke, grof-leelijke, ruw de 
aandacht trekkende aanplak-bladen, telkens weer herhaald, den indruk van 
krankzinnigen die haar naliepen en najouwden. De rookzware, als sulfer-damp 
prikkelende nevelsfeer beklemde haar elk uur meer, en het leven in kunstlicht, 
hoe rijk en schitterend ook, begon haar te benauwen als een nacht-merrie. 

 
Het uitputtende leven vindt wederom niet voor niets in kunstlicht plaats. In het vervolg 
van deze passage wordt het kunstlicht letterlijk in verband gebracht met het opraken 
van energie: het uitdoven van de zon, hier in eschatologische termen beschreven: 
 

Het was alsof ze feestvierde op den bodem van een diepen put, waaruit nooit 
iemand verlost werd. Soms dacht zij, dat dit op de hel leek, waar de verdoemden 
het laatste oordeel afwachten en zich verdooven door feestgedruisch in kunstlicht, 
daar Gods zon hun niet meer gegund is.150    

 
Van Eeden gebruikte ‘ondanks zichzelf’ veel beelden die ontleend waren aan het 

dominante mechanistische discours waarin de mens als machine werd voorgesteld. Hij 
wist natuurlijk net zomin te ontsnappen aan de alom tegenwoordige machines in de 
werkelijkheid, ook al liep Nederland in technologisch opzicht niet voorop.151 Het zou 
voor de hand liggen dat hij deze machines ook zou afkeuren, maar dat is niet het geval. 
Integendeel, hij was juist een groot bewonderaar van nieuwe technologische 
ontwikkelingen. Net als in zijn houding tegenover wetenschap valt ook in zijn 
opvatting over technologie zijn geestelijke lenigheid op wanneer hij probeert zijn 
romantische wereldbeschouwing in overeenstemming te brengen met de moderniteit.152 
Een fraai voorbeeld van de vermenging van romantische natuurverering en moderniteit 
is het vliegtuig in een van Johannes’ utopische dromen uit De kleine Johannes III 
(1906). Johannes bewondert ‘de heerlijke bouw’ van het vliegtuig dat eruit ziet als een 

                                                        
149 Van Eeden, Van de koele meren des doods (2004) [1900] 143. 
150 Ibidem, 197.  
151 Van der Woud, Een nieuwe wereld (2006) 115-118. 
152 Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 95. 
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reusachtige vogel met veel vergulde en glanzende staalblauwe elementen. De 
voortbeweging van het luchtschip is mysterieus: 
 

Toen steeg de grote, prachtige vogel weer langzaam op met een vreemd 
geklapper der uitplooiende wieken, gesnor van ongeziene raderen, geklinkklank 
der glazen klokjes, en richtte de gulden snavel en de starre kristallen ogen 
landwaarts. 
‘Hoe beweegt hij zich toch?’ vroeg Johannes. 
‘Zoudt gij aan uw voorouders kunnen doen verstaan hoe een elektrisch voertuig 
van uw tijd zich beweegt?’ vroeg Windekind. ‘Vraag het dan maar niet, en zie 
liever toe hoe schoon uw land geworden is.’153 

 
Even later ligt het luchtschip stil ‘om geheimzinnige reden’, maar Johannes denkt dat 
het is om beweegkracht te verzamelen. De techniek over duizend jaar is licht,  
mysterieus en organisch. Ze wordt niet door de bekende, thermodynamische principes 
van de negentiende eeuw bewogen, maar door een ‘geheime oorzaak’. Mensen en 
dieren zijn geen machines, maar machines krijgen wel organische trekken, inclusief het 
vitalistische principe van een mysterieuze levenskracht. Ook de andere luchtschepen in 
de droom hebben deze verbinding van natuur en techniek, van vitalisme en 
mechanisme.154 

Het luchtschip in De kleine Johannes III lijkt zich voort te bewegen volgens het 
vitalistische principe van een mysterieuze levenskracht. In Sirius en Siderius (1912) 
blijkt dat machines, in dit geval een stoomschip, deze levenskracht inderdaad bezitten. 
Taede, de vader van Sirius, de pasgeboren held die de mensheid moet redden, dwaalt ’s 
nachts op het stoomschip dat hem en zijn gezin naar Amerika moet brengen. Opeens 
beseft hij dat het schip geen dood en zielloos ding is en spreekt het toe: 
 

Ben jij een menschenmaaksel? Welk mensch heeft je dan gemaakt? Zeker niet die 
je nu bestuuren, en ook niet die je bouwden, en ook niet die je ontworpen hebben. 
Je bent ontstaan door het werk van duizenden, maar die hebben je niet geschapen, 
zoo min als de hamers je geschapen hebben, waarmee je aaneengeklonken bent. 
Dat zijn werktuigen, die niets alleen kunnen – ook géén der menschen kan iets 
alleen. Ook menschen zijn werktuigen, wie heeft die werktuigen gehanteerd, tot 
dit schip ontstond? Het is geen dood ding, maar een handelend en gevoelend 
weezen, zoo goed als ik. Het zoekt zijn koers met zeeker weeten en wijkt uit met 
fijne waarneeming. Is mijn lijf ook niet een dood, gevoelloos ding, zonder 
datgeene wat niet mijn lijf is, maar mijn lijf bestuurt? Zoo is dit schip een groot 
lijf, bestuurd door een Ziel die niet het schip is. Zie ik niet de uitdrukking van 
kracht en geduld en vermeetelheid in die zware romp en hellende rookpijpen? 
Zegt het schip daarmee niet zijn aard, zoo goed als gelaat en gestalte van een 
mensch? En die menschjes die daar uitkijken en de machines beheeren zijn die 
niet als de cellen van mijn brein, beheerd door iets wat ik niet ben? Wie heeft ze 
dan gemaakt, die fijne, kunstige menschenlijven, en wie maakte door die fijne 
werktuigen het grove, sterke schip?155 

                                                        
153 Van Eeden, De kleine Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] 415. 
154 Ibidem, 418, 421, 425. 
155 Van Eeden, Sirius en Siderius. Eerste deel: de ouders (1912) 130-131. 
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Van Eeden wilde de mens niet als machine zien, maar de machine wel als mens. Zowel 
mens als machine werden bestuurd door God, de ‘Schepper, waarvan ik een deel ben, 
een schepsel en een werktuig.’156   
 

‘Zonlichtvoeding’ 

Ortt hoefde maar de boektitel te noemen van het meest succesvolle materialistische 
manifest, Büchner’s Kraft und Stoff, om alle negatieve associaties die verbonden waren 
aan het materialisme en mechanisme op te roepen. In Heidekind (1905) bekent Felicia 
dat ze Kracht en stof van Büchner op de HBS had gelezen, maar dat ze hier niet de 
antwoorden op haar levensvragen had gevonden waar ze zo naar op zoek was.157 Net 
als bij Van Eeden is ook bij Ortt die merkwaardige, maar in deze periode niet 
uitzonderlijke, mengeling zichtbaar van bewondering en afkeer van de ‘mens als 
machine’. Ortt bestudeerde deze gelijkenis op een hele praktische manier, namelijk in 
verband met de voeding. Eén van de theorieën over voeding die hij onderzocht was de 
‘energetische’ voedingsleer van de Zwitserse arts en pionier op het gebied van 
voedingsonderzoek Maximilian Bircher-Benner, de ‘vader van de Muesli’. Terwijl de 
vleesconsumptie gedurende de negentiende eeuw steeg, weliswaar vooral in de rijkere 
lagen van de samenleving, pleitte Bircher-Benner voor een dieet van fruit, groente en 
noten. De toepassing van dit dieet in combinatie met een spartaanse discipline in zijn 
sanatorium Lebendige Kraft was heel succesvol.158  

Evenals enkele vroegere vitalisten, zoals de eerder genoemde Müller en Liebig, 
probeerden ook Bircher-Benner en Ortt hun vitalistische ideeën – over de Lebendige 
Kraft of entelechie – te onderbouwen met behulp van physisch-chemische wetten. 
Bircher-Benner gebruikte de thermodynamica en, later in zijn leven, de atoom- en 
quantumtheorie.159 In Nieuwere beschouwingen over voeding (1907) beschrijft en 
beoordeelt Ortt de theorie van Bircher-Benner. Voedingsproeven hadden bewezen dat 
het lichaam aan zowel de eerste als de tweede hoofdwet gehoorzaamt. Op basis van de 
energetica van Wilhelm Ostwald stelt Bircher-Benner vervolgens dat 
voedingsmiddelen ‘zonnepotentiaal’  bevatten, oftewel chemische energie afkomstig 
van de zon. Het gezondste voedsel is voedsel met een hoge ‘energiespanning’. Het eten 
van voedsel met lage energiespanning leidt tot ‘vermoeidheid, traagheid van arbeiden 
en denken, en gebrekkige werking van ’t zenuwstelsel en van de verschillende 
lichaamsorganen’, kortom tot ‘fatigue’. Plantaardige stoffen hebben de hoogste 
energiespanning, omdat zij energie (zonlicht) direct in koolhydraten omzetten. Dieren 
en mensen die groenten en vruchten eten zetten deze energie om en, als gevolg van de 
tweede hoofdwet, verlagen daarbij de energiespanning. Koken verlaagt de 
energiespanning nog verder. Kortom, rauwe groenten en vruchten – door Bircher-

                                                        
156 Ibidem, 132. 
157 Ortt, Heidekind (1921) [1904] 21. 
158 Meyer-Renschhausen en Wirz, ‘Dietetics, health reform and social order’ (1999) 323-341. 
159 Bircher-Benner, Eine neue Ernährungslehre (1928). 
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Benner ‘Sonnenlicht-Nahrung’ genoemd – hebben de hoogste voedingswaarde en 
geven daarom de meeste levenskracht.160  

Naast een vegetarisch dieet kwam in deze theorie ook een aantal andere  
humanitaire idealen van de ‘kleine geloven’ (zie hierover § 1.3) tot uitdrukking, zoals 
zonne- en luchtbaden, geheelonthouding (gisting werkt ook spanningsverlagend), 
afwijzing van geneesmiddelen, het tegengaan van degeneratie, het stillen van 
‘overprikkelde sexueele gevoelens’, en uiteindelijk zelfs een verbetering van het ras. 
Ortt droeg al deze idealen uit en een wetenschappelijke onderbouwing ervan was 
natuurlijk meer dan welkom. Maar toch was Ortt juist op dit vlak uiterst kritisch. Hij 
vond de practische successen van Bircher-Benners dieet overtuigender dan de 
rammelende thermodynamische onderbouwing. In een latere publicatie was hij nog 
kritischer en noemde Bircher-Benners stellingen ‘fantasie’ die ‘meer in een dichterlijke 
dan in een wetenschappelijke beschouwing’ thuishoren.161 Hij werd in zijn oordeel 
bevestigd door Kohnstamm, die de theorie van Bircher-Benner evenmin bevestigd 
achtte.162 

In Ortts roman Naar het groote licht wordt de strijd tussen de wetenschappelijke en 
de intuïtieve argumenten voor een ethisch juiste levensstijl uiteindelijk in het voordeel 
van de intuïtie beslist. Ortt kende in de tijd dat hij deze roman schreef Bircher-Benners 
ideeën nog niet.163 Toch lijkt het dieet waar Frits – de hoofdpersoon waarin de strijd 
tussen gevoel en verstand hevig woedt – voor pleit wel erg veel op de 
‘zonlichtvoeding’ uit het Bircher-Benner dieet. Willem, het prototype materialist, 
noemt het denigrerend een dieet van ‘rauwe vruchten en sla en graankorrels’.164 Nadat 
hij velerlei wetenschappelijke argumenten heeft opgenoemd vóór een vegetarisch dieet 
die Willem geen van alle kunnen overtuigen, zegt Frits: ‘Een wiskunstig bewijs dat ’t 
vegetarisme beter is, kan ik niet leveren; je moet het voelen en willen inzien, dan zie je 
’t ook gemakkelijk en duidelijk genoeg […].’165  
 

Een ordenend beginsel 

In zijn theorie van het ‘pneumat-energetisch monisme’ vindt Ortt uiteindelijk wel 
‘wiskunstig bewijs’ voor zijn al langer intuïtief als juist gevoelde ethische beginselen. 
In § 2.1 is het vitalistische aspect van zijn theorie al uitvoerig aan bod gekomen. In dit 

                                                        
160 Max Bircher-Benner, Grundzüge der Ernährungs-Therapie, auf Grund der Energie-Spannung der 
Nahrung (Berlin 1906) zoals beschreven door: Ortt, Nieuwere beschouwingen over voeding (1907) 
25-58. 
161 Ortt, ‘De wetenschappelijke waarde van Bircher-Benner’s theorie’ (1936) 130. 
162 Ortt, ‘Een koning der artsen’ (1947) 16. 
163 Naar het groote licht verscheen in 1899, terwijl de eerste publicatie van Bircher-Benner over zijn 
voedingsleer van 1900 dateert: Max Bircher-Benner, ‘Erste Mitteilung über eine neue 
Ernährungslehre’, Correspondenz-Blatt für Schweizer Ärzte 30/12 (1900), genoemd door Meyer-
Renschhausen en Wirz, ‘Dietetics, health reform and social order’ (1999) 336. Ortt kwam naar eigen 
zeggen in 1906 in aanraking met het werk van Bircher-Benner. Ortt, ‘Een koning der artsen’ (1947) 
15. 
164 Ortt, Naar het groote licht (1899) 205. 
165 Ibidem, 211. 
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hoofdstuk gaat het om de manier waarop de thermodynamica een plaats krijgt in zijn 
metafysische stelsel. De statistische, kwantitatieve benadering van de thermodynamica 
door Maxwell en Boltzmann gaf aanleiding tot een aantal nieuwe manieren van 
argumenteren. Boltzmann had laten zien dat de natuur spontaan naar de meest 
waarschijnlijke situatie streeft, en wel van meer geordende naar minder geordende 
toestanden.166 Aan het reeds bestaande rijtje negatieve connotaties van entropie werd 
toen ook nog ‘chaos’ toegevoegd. Maar er kon ook een optimistische uitleg aan 
Boltzmanns onderzoek worden gegeven. Deze is te vinden in het werk van twee 
Nederlandse natuurkundigen, Johannes Diderik van der Waals jr. en Philip 
Kohnstamm; de één een zoon en de ander een leerling van de natuurkundige en 
Nobelprijswinnaar Johannes Diderik van der Waals sr. 

In zijn leerboek Warmteleer (1915), geschreven voor de Wereldbibliotheek, gaat 
Kohnstamm op basis van de bevindingen van Boltzmann in op de toekomst van ons 
universum. Doordat afwijkingen van de tweede hoofdwet mogelijk zijn, is de 
warmtedood afgewend: 

  
Alle ‘gebeuren’ houdt volstrekt niet op, zelfs in een afgesloten systeem dat zijn 
maximum aan entropie heeft bereikt. […] ‘Als een molecuul vertellen kon’ zou 
het mededeeling kunnen doen van de zonderlingste lotswisselingen en botsingen; 
groote rijkdom aan energie en vernietiging daarvan; vooruitgang, achteruitgang 
en stilstand, zelfs in den volkomen evenwichtsstand van het gas waartoe het 
behoort. […] Uit de entropie-wet volgt dus ook voor de moleculair-massale 
gebeurtenissen oneindigheid, niet eindigheid in den tijd.’167 

 
De entropie-wet voldoet volgens Kohnstamm niet aan de eisen van een ‘kosmische 
theorie’, omdat zij geen antwoord geeft op de vraag waarom we in een uiterst 
onwaarschijnlijke wereld leven, namelijk in een wereld waarin de entropie zeer ver van 
haar maximum verwijderd is. Kohnstamm redeneert vervolgens op basis van een 
artikel uit 1911 van Van der Waals jr., verschenen in Tijdschrift voor wijsbegeerte, dat 
er twee mogelijkheden zijn waarom er orde heerst en geen chaos. Hiervoor zal ofwel 
een bijzonder klein toeval verantwoordelijk moeten zijn, ofwel een ‘ordenend 
beginsel’. Van der Waals en Kohnstamm pleiten voor dit laatste: ‘Wij moeten naast de 
bewegingswetten der mechanica een “ordenend beginsel” aannemen.’168 Of in de 
woorden van Van der Waals zelf: ‘Daar een tot stand komen van den tegenwoordigen 
toestand der wereld door toeval zoo uiterst onwaarschijnlijk is, zullen wij het als 
waarschijnlijk moeten aanmerken dat er een ordenend beginsel gewerkt heeft.’ 169  

Het opvallende is dat Ortt al eerder tot dezelfde conclusie was gekomen. Of hier 
sprake is geweest van directe ‘invloed’ – van Ortt op de genoemde natuurkundigen – 
is, bij gebrek aan overgeleverde egodocumenten, moeilijk vast te stellen. Ortt noemt 
Kohnstamms werk pas in De schepping van 1922 en had, zoals gezegd, nog weer later 

                                                        
166 Sparnaay, Van spierkracht tot warmtedood (2002) 152-155. 
167 Kohnstamm, Warmteleer (1921) 192-193. 
168 Ibidem, 196-209. 
169 Van der Waals, ‘Over de onderstellingen die aan een statistische verklaring der natuurwetten ten 
grondslag liggen’ (1911) 17. 
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contact met hem naar aanleiding van Bircher-Benners energetische voedingstheorie. In 
1913 was Ortt op zoek naar een handboek in ‘Duitsch, Engelsch of Fransch, waarin 
deze philosophische zijde der physica in algemeene trekken niet àl te mathematisch en 
niet àl te gedetailleerd, behandeld wordt, zoodat men, dat boek gelezen hebbende, met 
de hoofdwetten en de leidende begrippen in de physica goed bekend is.’ De brief 
waarin deze vraag gesteld werd, was gericht aan Lorentz. Diens antwoord heb ik helaas 
niet gevonden. In de brief schrijft Ortt dat hij al veel heeft gehad aan La dégradation de 
l’énergie (1908) van de Franse geofysicus Bernard Brunhes, waarin deze voornamelijk 
op de tweede hoofdwet inging.170  

In het artikel ‘Vitalisme in het licht der natuurwetenschap’ uit 1910, verschenen in 
Theologisch tijdschrift, had Ortt aan de hand van het werk van Brunhes zijn ideeën 
over een ‘Eeuwig Intelligent Beginsel’ uitgewerkt. Het vitalistische idee dat het ‘leven’ 
een tegenkracht vormt van de mechanische wetten van de levenloze wereld ontleent 
Ortt aan Die Erhaltung der Lebenskraft van de arts Franz Kleinschrod. Ortt noemt deze 
Kleinschrod weliswaar geniaal, maar niet ‘natuurwetenschappelijk grondig 
onderlegd’.171 Voor de gedegen wetenschappelijke onderbouwing vindt Ortt zijn heil 
bij Brunhes. Degradatie van energie zal, als deze niet geremd wordt, leiden tot de 
warmtedood. Maar het ‘intelligente duiveltje van Maxwell’ is de redder in nood. Deze 
toont namelijk aan dat een intelligent beginsel de degradatie kan omkeren.172  

In Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) spreekt Ortt niet meer van 
een ‘Eeuwig Intelligent’ maar van een ‘ordenend’ beginsel of vermogen. Het zou 
kunnen dat hij in de tussentijd het werk van Van der Waals jr. en Kohnstamm had 
gelezen, maar hij noemt in verband met de tweede hoofdwet alleen Brunhes, Ostwald, 
Boltzmann en Maxwell.173 Hij haalt opnieuw het ‘duiveltje van Maxwell’ aan als 
tegengif van de destructieve werking van de tweede hoofdwet. Inderdaad was het 
beroemde gedachte-experiment van Maxwell erop gericht de tweede hoofdwet te 
schenden door middel van een denkbeeldig wezen, het ‘duiveltje’, dat afzonderlijke 
moleculen zou kunnen selecteren waardoor de dissipatie van energie zou kunnen 
worden tegengegaan.174 Ortt grijpt Maxwells duiveltje aan om de overstap te maken 
van de dode naar de levende natuur, aangezien met dit denkbeeldige wezen ‘een geheel 
nieuwe factor is ingevoerd, n.l. het ordenend vermogen van een doelbewust werkend, 
intelligente duiveltje.’ En hij vervolgt: ‘[…] hiermede verlaten wij het gebied der 
thermodynamica, der physica en chemie, in het algemeen dat van het mechanische 
natuurgebeuren, en worden wij overgebracht tot de sfeer van het ordenend vermogen, 
het intellect – in één woord het Leven.’ De krachtige metafoor van het duiveltje werd 
door velen voor en na Ortt aangegrepen om een tweedeling te scheppen tussen een 
onmenselijk universum van willekeur op weg naar de warmtedood en een goddelijk 
universum geschapen voor de mens en ontvankelijk voor zijn wil.175  

                                                        
170 Correspondentie Felix Ortt met prof. dr. H.A. Lorentz [1913] 
171 Ortt, ‘Vitalisme in het licht der natuurwetenschap’ (1910) 226 
172 Ibidem, 226-235, 242. 
173 Ortt, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) 25, 28, 33, 59-61. 
174 Holton en Brush, Physics, the human adventure (2001) 333-334. 
175 Hayles, ‘Self-reflexive metaphors in Maxwell’s demon’ (1990) 218. 
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Zo komt Ortt via Maxwells duiveltje van een mechanistisch universum tot een 
levend, geordend universum. Het ‘Leven’ verzet zich tegen ‘den algemeenen gang der 
energetische verschijnselen in de doode natuur’ door de werkzaamheid van een 
ordenend beginsel: 
 

Een richting van het eenvormige en eenvoudige naar het meer samengestelde, van 
het stabiele naar het meer labiele, van meer waarschijnlijke tot minder 
waarschijnlijke en zeer onwaarschijnlijke toestanden. Geen degradatie, maar 
integendeel toename van vermogen om het wereldgebeuren te beinvloeden. […] 
Al wat leeft, onderscheidt zich van en verheft zich boven het doode door de 
werkzaamheid van een ordenend beginsel. Dit brengt orde en regelmaat in het 
chaotisch-verwarde; het bouwt uit eenvormige bestanddeelen structuren en 
organismen op: doelmatige, schoone ordeningen uit het onnutte en banale. Het 
overwint de vervlakkende werkingen van het ‘toevallige’ spel der natuurkrachten 
het schept uit het rijk der delfstoffen het planten- en dierenrijk; het verheft den 
mensch boven het dierlijke en de geordende samenleving boven de horde.176   

 
Hoewel het ordenend beginsel het duidelijkst waarneembaar is in de levende natuur, is 
het ook in de dode natuur aanwezig. Van het elektron af, door het atoom, de molecuul, 
de cel, het organisme heen tot de maatschappij en de staat vertoont zich de 
raadselachtige, volgens de tweede hoofdwet uiterst onwaarschijnlijke ordening.177 Het 
werk van de Duitse bioloog en filosoof Hans Driesch bracht hem de omschrijving van 
het ordenend beginsel: entelechie (zie § 2.1). Deze omschreef Ortt als de vitalistische 
kracht die in staat was orde, doelmatigheid en schoonheid te scheppen uit chaos.178 

Net als Van Eeden deed Ortt pogingen om zijn vitalistische principe te rijmen met 
de wet van behoud van energie. Ortt bewerkstelligde dit door de entelechie geheel te 
onttrekken aan deze wet. Zoals we eerder vaststelden (§ 3.1), zag hij de behoudswet 
weliswaar als een fundamenteel beginsel, maar de entelechie was het andere 
fundamentele beginsel én van een andere orde. Het ‘ordenend beginsel’ mocht dan ook 
niet als energievorm worden opgevat en kon in die zin de eerste hoofdwet niet 
schenden.179 Driesch’ onderzoek naar de zee-egel had aangetoond dat een celsysteem 
niets met een machine te maken had. Toch vond Ortt de bewijskracht van Driesch niet 
afdoende. Dat Driesch zich geen machine kon voorstellen die zo werkte als een 
levende cel zou aan zijn voorstellingsvermogen van een machine kunnen liggen. De 
afgelopen decennia hadden laten zien dat de meest wonderbaarlijke machines, zoals 
draadloze telegrafie, mogelijk waren. Ortt zocht dus naar een meer positieve 
bewijsvoering. Hij vond deze met behulp van Ostwald en diens medestander Georg 
Helm.  

Ostwald had in de energie een capaciteits- en een intensiteitsfactor onderscheiden. 
Ortt stelt vervolgens dat ordening kan plaatsvinden zonder verandering in energetische 
intensiteit, zoals de ordening van letters op papier: ‘En toch kan die ordening der 
letters, welk energetisch volkomen indifferent is, tot gevolg hebben dat het evenwicht 

                                                        
176 Ortt, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) 36. 
177 Ibidem, 63-66. 
178 Ibidem, 32. 
179 Ibidem, 44-45. 
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van het stelsel heftig gestoord wordt, doordat de persoon nu reageert op den inhoud van 
het geordende schrift.’180 Terwijl de intensiteit onveranderd blijft, verandert de 
capaciteit wel. Net als Van Eeden grijpt dus ook Ortt de redenering van het ‘onstabiele 
evenwicht’ aan – een kleine, geestelijke, intelligente factor kan grote gevolgen hebben 
voor een energetisch systeem. Volgens Ortt is dit het bewijs van een vitalistische, dus 
buiten het physisch-chemische gebied liggende, kracht.181 Hij beschrijft deze 
geestelijke, vitalistische kracht in de bekende formuleringen uit het energetische 
discours: net als energie is ook entelechie onvernietigbaar, maar haar combinaties, 
zoals de zielen van cel, plant, dier, mens en maatschappij, kunnen gevormd worden en 
uiteenvallen.182  

Energie en entelechie zijn de oerbeginselen die aan het wereldgebeuren ten 
grondslag liggen. In ons denken kunnen we deze gescheiden voorstellen, maar in 
wezen maken ze deel uit van dezelfde ‘Al-Eenheid’. Zo komt Ortt tot de bondige, maar 
toch enigszins cryptische samenvatting van zijn monistische wereldbeschouwing: 
 

Deze theorie, van een Al-Eenheid, zich in quantiteit openbarende als energie, in 
qualiteit als entelechie (als: ordenend vermogen, of als datgene wat wij in 
hoogere gebeiden als ‘geestelijke’ werking aanduiden) heb ik genoemd: de 
theorie van het Pneumat-Energetisch Monisme.183 

 
Ortt paste met zijn monistische, ‘neo-Spinozistische’184 stelsel geheel in zijn tijd. 
Tijdens het fin de siècle voelden velen zich aangetrokken tot één of meerdere van de 
talloze monistische wereldbeschouwingen, zoals Fechners panpsychisme, Haeckels 
‘Wereldziel’, Ostwalds ‘Energetik’, Bollands hegelianisme, het spinozisme, de 
theosofie, de gemeenschapskunst, het ‘materialistisch monisme’ van Domela 
Nieuwenhuis, Heymans’ psychisch monisme, en Kohnstamms ‘synthese’. Hoe 
verschillend deze uitingen ook waren, ze ontstonden vanuit hetzelfde verlangen naar 
eenheid, naar het verzoenen van de door tegenstellingen verscheurde werkelijkheid.185  
 
De gevolgtrekking uit de tweede hoofdwet als weg naar de meest waarschijnlijke 
toestand – die al naar gelang als minder geordende toestand, chaos of warmtedood kon 
worden omschreven – was een stap die veel natuurkundigen maakten. De noodzaak om 
een ‘ordenend beginsel’ aan te nemen die deze meest waarschijnlijke toestand 
doorbrak, werd door enkele natuurkundigen kennelijk ook ingezien. Hierbij lijkt mij 
eerder sprake van gelijktijdigheid en congruentie tussen literatuur en wetenschap dan 
van invloed. Speculatie over de aard van dit ‘ordenend beginsel’ was voor 

                                                        
180 Ibidem, 61. 
181 Ibidem, 58-62. 
182 Ibidem, 91. 
183 Ibidem, 63-68. 
184 Tenhaeff, ‘Bij de herdenking van de honderdste geboortedag van Felix Ortt’ (1966) 54. 
185 Vermeer, ‘“Een van de Wijzen van ons land en onzen tijd”’ (in print). Vgl.: Kemperink, Het 
verloren paradijs (2001) 253-258; Van Vree, ‘De stad van het betere leven. Cultuur en samenleving 
in Nederland rond 1900’ (1991) 643; Aerts, ‘Op zoek naar een Nederlands fin de siècle’ (1993) 92; 
De Jong en Van Lunteren, ‘“Fokkers greep in de verte”’ (2003) 17; Baneke, Synthetisch denken 
(2008) 119-142. 
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natuurkundigen echter een brug te ver. Van der Waals had expres de ‘kleurlooze 
uitdrukking “ordenend beginsel”’ gebruikt, omdat hij vond dat uitlatingen over de aard 
van dit beginsel niet tot het terrein van de natuurwetenschap behoorde. Hoewel hij zijn 
artikel niet in een natuurkundig, maar in een wijsgerig tijdschrift publiceerde, hield hij 
zich op de vlakte: ‘Van ieders levensbeschouwing zal het afhangen, wat hij zich bij dit 
“ordenend beginsel” zal denken.’186  

Ortt kende deze terughoudendheid duidelijk niet. Voor hem was het doel juist om 
geloof, ethiek en wetenschap op elkaar te laten aansluiten. Zo is de ‘Al-Eenheid’ 
hetzelfde als God, energie hetzelfde als ‘de Kracht Gods’ en entelechie hetzelfde als 
‘de Wil Gods’. En op de volgende wijze komen natuurwetenschap en ethiek samen:  
 

De natuurwetenschappelijke waardeering stelt ordening boven het chaotische; de 
ethische waardeering stelt liefde boven onverschilligheid of haat. Ordening is 
uiting van een harmonisch streven; is samengaan van gescheiden energieën, van 
stoffen en krachten en werkingen, tot één groter geheel. Liefde is eenheidsdrang, 
is zelfverzaking, is opoffering van eigen individualiteit aan een hooger ideaal. 
Het is duidelijk dat hier twee gedachten-lijnen samenkomen; dat hier een 
objectief-natuurwetenschappelijk [sic] rechtvaardiging te vinden is voor een 
ethiek die in hoofdzaak berust op subjectieve gevoelsbasis.187 

 
De natuurwetenschap beschreef een gang van chaos naar orde. Voor Ortt was dit een 
bevestiging van zijn utopistische ethiek waarin een streven naar harmonie, 
eenheidsdrang en liefde centraal stond. Ortt had hiermee uiteindelijk datgene gevonden 
waar hij in de tijd van Naar het groote licht al naar op zoek was: een versmelting van 
verstand en gevoel, van Frits met zijn ‘Zuster-ziel’ Marie, van wetenschap en 
levensleer, en van de wetenschap van de machine met die van de mens. 
 

3.4 Wonderen bestaan 

De nieuwe, statistische benadering van de thermodynamica kon niet alleen worden 
aangegrepen om een ‘ordenend beginsel’ aan te tonen, maar ook om het bestaan van 
wonderen en een vrije wil te onderbouwen. Door Boltzmann werd entropie een 
statistische waarschijnlijkheidsregel, wat hemelsbreed verschilde van het streng causale 
karakter dat tot die tijd aan natuurwetten werd toegeschreven. De verbreiding van de 
statistische benadering van de thermodynamica viel samen met een herbezinning op de 
natuurwetenschappelijke kennistheorie en met revolutionaire ontwikkelingen in de 
natuurwetenschap als geheel. In het verlengde van Du Bois-Reymonds ‘ignorabimus’ 
wilden wetenschappers als Henri Poincaré en Ernst Mach de aanspraken van de 
wetenschap beperken tot een pragmatisch descriptionisme, ook wel neopositivisme 
genoemd. In plaats van een wetenschap die absolute waarheden verkondigde, kwam 
een wetenschap die inzag dat haar kennis altijd voorlopig en ontoereikend was.188 Dit 

                                                        
186 Van der Waals, ‘Over de onderstellingen die aan een statistische verklaring der natuurwetten ten 
grondslag liggen’ (1911) 17-18. 
187 Ortt, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) 143. 
188 Heilbron, ‘“Fin-de-siècle” physics’ (1982) 51-73. 
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was natuurlijk koren op de molen van Van Eeden, die al langer voor deze 
bescheidenheid had gepleit. In zijn aantekeningen ‘Poëzie en wetenschap’ schreef hij: 
‘Er is geen bankroet der weetenschap. Maar ze moet haar plaats en functie kennen.’  

Met de ontdekking van de relativiteitstheorie en vooral de quantummechanica ging 
‘ignorabimus’ de kern uitmaken van natuurkundige theorieën zelf.189 De grondvesten 
van de Newtoniaanse natuurkunde, zoals met name het causaliteitsbeginsel en het 
determinisme, kwamen zwaar onder vuur te liggen.190 Kwesties die al langer speelden, 
zoals het verband tussen psychische en fysische verschijnselen en de vraag of de mens 
een vrije wil heeft, kregen door de diepgaande transformatie in de natuurkunde een 
nieuwe invulling. In tegenstelling tot het streng gedetermineerde universum van de 
klassieke natuurkunde was er in het nieuwe, probabilistische en onzekere universum 
van de moderne natuurkunde ruimte voor de vrije wil, voor een uitweg uit de 
warmtedood, kortom voor wonderen.  

In Nederland werden over deze onderwerpen felle discussies gevoerd tussen de 
psycholoog en filosoof Heymans, die een elitair kantianisme en een allesomvattend 
determinisme voorstond, de natuurkundigen Van der Waals, Kohnstamm, Fokker en 
Clay, die juist pleitten voor indeterminisme, en Lorentz die een genuanceerde 
tussenpositie innam.191 Kohnstamm opent zijn oratie Determinisme en 
natuurwetenschap (1908) met een citaat uit Van Eedens ‘Hypnotisme en de wonderen’ 
over het beloofde land waarmee hij het dogmatisme in de wetenschap had aangevallen. 
Ook Kohnstamm wil het dogmatisme van de deterministische natuurwetenschap in 
twijfel trekken. Terwijl velen de thermodynamische hoofdwetten aangrijpen om 
uitspraken te doen over de samenhang tussen fysische en psychische verschijnselen en 
de richting van veranderingen, laat volgens Kohnstamm noch de eerste, noch de 
tweede hoofdwet dergelijke uitspraken toe. Doordat afwijkingen op deze wetten, of 
beter gezegd regels, mogelijk zijn – hoe zeldzaam ook – kan er geen sprake zijn van 
volledig gedetermineerde processen. Wonderbaarlijke gebeurtenissen, zoals het weer 
tot leven komen van een lijk, zijn niet onmogelijk, maar slechts hoogst 
onwaarschijnlijk. Kohnstamms pleidooi voor indeterminisme houdt ook een afwijzing 
van het naturalisme in. ‘L’homme machine’ bestaat niet, want elk mens bezit een eigen 
wezen ‘dat op geen manier onder wet of regel te brengen is, dat elke causale verklaring 
tart.’ Met andere woorden, een mens is ‘niet uitsluitend […] het product van zijn 
afkomst, opvoeding en omgeving.’192 Het wonder in de zin van ‘uiterst bevreemdende 
gebeurtenis’ wordt door de theorie van Boltzmann mogelijk, zo schrijft hij in 
Warmteleer.193 Toch pleit Kohnstamm niet voor een volledig indeterminisme. 
Natuurwetten behouden een kern van voorspelbaarheid, maar laten vanwege hun 
waarschijnlijkheidskarakter ook ruimte voor uitzonderingen en dus voor de vrije wil.194  

 

                                                        
189 Ibidem,66. 
190 Van Lunteren, ‘Van klassieke naar moderne natuurkunde’ (1993) 63-89. 
191 Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland (1997) 71-89; De Jong en Van Lunteren, ‘“Fokkers 
greep in de verte”’ (2003) 17. 
192 Kohnstamm, Determinisme en natuurwetenschap (1908) 36. 
193 Kohnstamm, Warmteleer (1921) 195. 
194 Hollestelle, ‘“Beperkte spontaniteit”’ (2004) 89-93. 



  DE LITERAIRE VERWERKING VAN DE THERMODYNAMICA 
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

133 

Ortts determinisme 

Hoewel er tussen Ortts redenering over een ontsnapping uit de warmtedood door de 
aanname van een ordenend beginsel en de ideeën van Kohnstamm veel congruentie 
bestond, was er op een belangrijk punt ook verschil van mening. In tegenstelling tot 
Kohnstamm en de nieuwe wetenschapsopvatting handhaafde Ortt een streng 
determinisme. Hoewel zijn tijdschrift met de titel De vrije mensch anders doet 
vermoeden was Ortt een overtuigd determinist. Hij vergeleek de vrije wil graag met 
een geit aan een touw: de mens had wel enige speelruimte maar de toekomst ligt 
vast.195 Ortts romanfiguren beantwoorden aan dit beeld. Noch Frits en Marie in Naar 
het groote licht noch Felicia en Bergamo in Heidekind en Felicia kunnen hun ethisch-
humanitaire roeping ontlopen. Als Frits zijn rijke, adellijke familie probeert uit te 
leggen waarom hij en Marie de armen helpen in een arbeidersbuurt, roept hij uit: 
 

Maar denk niet dat ’t een genot voor me is, dit leven. 
Denk je niet dat ik soms, op mooie zomerdagen, snakken kan naar buiten, naar 
frissche lucht, naar de heerlijke duinen? Neen, ik blijf hier omdat ik niet anders 
kán; omdat een stem tot mijn ziel zegt: ‘je zult!’ En toch heeft dit leven zóó veel 
heerlijks, waar ik vroeger geen besef van had.’ 

 
Toen Ortt, in hetzelfde jaar waarin hij Naar het groote licht schreef, zijn familie op de 
hoogte moest stellen van zijn ontslag bij Rijkswaterstaat, zijn uitschrijven als lid van de 
hervormde kerk, en het afstand doen van zijn adellijke titel en zijn erfenis, zal de 
reactie van zijn familie waarschijnlijk net zo afkeurend zijn geweest als die van de 
familie van Frits. En net als Frits bleef Ortt het plichtsbesef zijn hele leven houden; zo 
hield hij het tot zijn laatste, 93e, levensjaar vol om zichzelf elke morgen onder te 
dompelen in koud water in een bad op zijn balkon of, als het vroor, in de onverwarmde 
serre. Deze levenshouding gaf hij ook aan zijn kinderen door. Zijn dochter Nanda 
Niermans-Ortt zei over haar vader: ‘De mens heeft geen vrije wil, zijn wil ligt al bij 
zijn geboorte vast. Mijn vader zei altijd: alles wat gebeurt moet en daarom is alles wat 
gebeurt goed.’196 

Ook in Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme wordt de onvermijdelijke 
ontwikkeling beschreven van de mens die met behulp van logische, mathematische en 
methodologische axioma’s de ‘Waarheid’ en de ‘Eenheid van het Al’ zal vinden. In dat 
licht is het ook niet verwonderlijk dat Heymans het boek positief beoordeelde en er 
zelfs van overtuigd was dat Ortts metafysische systeem met het zijne, het psychisch 
monisme, versmolten zou kunnen worden. Alleen zou Heymans er dan wel voor 
pleiten dat Ortt zijn neovitalistische ideeën liet varen. Ten eerste omdat die in 
tegenspraak waren met Ortts monistische standpunt dat juist niet uitgaat van een 
scherpe grens tussen stof en geest, maar slechts van een gradueel verschil tussen de 
werkzaamheid van het ordenend beginsel in atomen, moleculen, en organismen. Ten 
tweede, meer impliciet gesteld maar voor Heymans zeer belangrijk, vanwege het feit 

                                                        
195 Niermans, ‘Felix Ortt herdacht’ (1966) 2. 
196 Olink, ‘Ik ben opgevoed vanuit de idee dat je je eigen man niet in verleiding mag brengen’, 25 
februari 1989. 
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dat het vitalisme een doorbreking is van ‘de gesloten natuurwettelijkheid’.197 Kortom, 
met de nodige aanpassingen zou Ortts systeem net zo deterministisch zijn als 
Heymans’ wereldbewustzijn. In de tweede druk kwam Ortt tegemoet aan enkele van 
Heymans’ bezwaren.198 

Ortts studie van de parapsychologische verschijnselen, met name van de 
helderziendheid en de voorspellende dromen, versterkte hem in zijn determinisme. De 
mogelijkheid om in de toekomst te zien bewees immers dat de toekomst kennelijk nu al 
vast moest liggen.199 In ‘Het vraagstuk van den vrijen wil’ (1926/1927) ontkrachtte 
Ortt stelselmatig alle bekende, maar volgens hem onlogische argumenten voor een 
vrije wil.200 In Het probleem der ziel (1929) ontwikkelde hij naar aanleiding van het 
vierdimensionale Einstein-Minkowski-heelal zijn deterministische tijdsbanenhypothese 
(zie hierover § 4.2). Net als Einstein was Ortt ervan overtuigd dat God niet dobbelt. In 
zijn artikel ‘Causaliteit, determinisme en indeterminisme’ (1934) schreef Ortt dat het 
alleen maar lijkt alsof er in ons heelal onzekerheden, onbepaaldheden en ‘zoogenaamd 
statistische wetten’ voorkomen. In werkelijkheid ligt dit aan onze kennis die 
eenvoudigweg nog ontoereikend is ‘om de volledige overeenstemming aan te toonen 
en de strenge causaliteit te doen blijken.’ Met de vooruitgang van onze kennis zullen 
‘wonderen’ ooit verklaarbaar zijn en volkomen in overeenstemming blijken met de 
streng causale beschouwingswijze.201  

Het feit dat Ortt causaliteit niet ongeldig wilde verklaren en gehecht bleef aan een 
deterministische wereldbeschouwing, kan in verband worden gebracht met zijn 
orthodox-protestantse achtergrond, waarin predestinatie een grote rol speelde.202 In zijn 
jonge jaren stond hij weliswaar kritisch tegenover godsdienst (zie § 1.3) en in die tijd 
geloofde hij in het bestaan van een vrije wil. Maar in zijn verdere leven bleef het 
geloof, naast wetenschap, een van zijn belangrijkste drijfveren: ‘In mijn godsdienstig 
geloof is sinds lang geen plaats meer voor een vrijen wil. Ik zie in alles Gods wil, en 
niets dan Gods wil.’203 In zijn laatste omvattende werk De superkosmos (1949) komt 
hij tegemoet aan datgene waar Heymans in 1917 om verzocht; de versmelting van hun 
beider stelsels, door het pneumat-energetisch monisme alleen geldig te verklaren voor 
de kosmos en het psychisch monisme voor de dimensie van de ‘Geest’. Bovendien 
geeft hij ook nog eens zijn absoluut deterministische wereldbeschouwing in religieuze 
termen weer: 

 
Onze ‘eigen wil’ is gegrond in zijn aard en karakter, wat ook weer in een reeks 
van oorzaak en gevolg met het wereldgeheel samenhangt; en die eigen wil is ten 
slotte, evenals alles, een deel van het vaststaande Wereldplan Gods. Ik kan het 

                                                        
197 Heymans, ‘Hedendaagsche wijsbegeerte’ (1919) 281-291. 
198 Ortt, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme Met aanhangsel: kritiek door G. Heymans 
(1934) [1917]. Vgl. Tenhaeff, ‘Bij de herdenking van de honderdste geboortedag van Felix Ortt’ 
(1966) 78-79. 
199 Ortt, ‘Het begrip “supernormaal”’ (1937). 
200 Ortt, ‘Het vraagstuk van den vrijen wil’ (1937). 
201 Ortt, ‘Causaliteit, determinisme en indeterminisme’ (1934). 
202 Vermeer, ‘“Een van de Wijzen van ons land en onzen tijd”’ (in print).  
203 Ortt, ‘Het vraagstuk van den vrijen wil’ (1937) 74-75. 
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niet anders zien, wil ik niet tot de absurde conclusie komen, dat Gods almacht 
beperkt is door de ‘willen’ van Gods scheppingen.’204  

 

Van Eedens indeterminisme 

De transformatie in de natuurkunde gaf ook aan Van Eeden munitie voor zijn geloof in 
wonderen, maar in tegenstelling tot Ortt benadrukt hij juist het indeterministische 
aspect van natuurwetten. We zagen eerder (§ 3.3) dat Van Eeden al vroeg ging 
twijfelen aan het strenge determinisme dat het materialistisch-mechanistische 
wereldbeeld impliceerde. In zijn parapsychologische artikelen benadrukte hij de 
zelfstandigheid van de menselijke geest en het bestaan van wonderen die door de 
wetenschap geloochend werden. ‘Het hypnotisme en de wonderen’ (1887) was een 
eerste in een lange reeks werken waarin Van Eeden een lans brak voor het toelaten van 
wonderen, het bovennatuurlijke, en het mystieke in de wetenschap. Zijn redenering 
was altijd hetzelfde, de wetenschappelijke ontdekkingen die hij aandroeg om deze te 
onderbouwen verschilden. Zijn stelling was dat de wetenschap zélf mystiek was, dus 
dat ze daarom geen grond had zogenaamde wonderen te mijden uit haar 
onderzoeksveld. In 1887 betoogt hij dit zo: 
 

Past er iets niet in de wetten, dan ligt dat aan de wetten, niet aan de natuur. En 
zijn onze natuurwetten zoo volledig en onomstootelijk? Rust de theorie van het 
licht op iets meer dan een hypothese? En die van electriciteit niet op nog iets 
minder? En hangt het alles niet aan de mystiek-filosofische hypothesen stof en 
kracht? En aan de nog mystieker begrippen tijd en ruimte?205 

 
In De blijde wereld (1903) grijpt Van Eeden de ‘nieuwere physica’ aan die had 
vastgesteld dat stof en massa van een geheel andere aard waren dan voorheen werd 
aangenomen.206 De eerder genoemde lezing ‘De waan van het materialisme’ (1911) 
(zie § 3.2) gaat met behulp van de nieuwste natuurkundige ontdekkingen op het gebied 
van stof, kracht en energie verder in dezelfde trant. Deze tonen aan dat het 
materialisme nuttig is, als men maar beseft dat het een waan is, een werkhypothese. In 
‘Weetenschappelijke mystiek’ (1911) wordt gesteld dat de dichter intuïtief het einde 
van het materialisme en de ‘stof-hypothese’ al voorvoeld had.207 Inderdaad had Van 
Eeden niet alleen vanaf het eind van de jaren 1880 het voortouw genomen in de 
Nederlandse ‘revolt against positivism’, maar ook in zijn creatieve werk had hij 
wonderen en mystiek al langer een plaats gegeven. Ik noem enkele voorbeelden. In 
Van de koele meren des doods (1900) beschikt de sensitieve Hedwig over telepathische 
gaven.208 Een andere roman waarin het paranormale zeer op de voorgrond treedt, is De 
nachtbruid (1909).209  In De kleine Johannes III (1906) komen spiritistische seances en 
                                                        
204 Tenhaeff, ‘Bij de herdenking van de honderdste geboortedag van Felix Ortt’ (1966) 75-76. 
205 Van Eeden, ‘Het hypnotisme en de wonderen’ (1905) [1886] 157. 
206 Van Eeden, De blijde wereld (1903) 82-83. 
207 Van Eeden, ‘Weetenschappelijke mystiek’ (1918) [1911] 176. 
208 Van Eeden, Van de koele meren des doods (2004) [1900] 252. 
209 Van Eeden, De nachtbruid (1979) [1909] zie hierover de inleiding van Tenhaeff, 1-8. 
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de theosofie ter sprake.210 In de kritisch-ironische toon waarop dit gebeurt, schemert de 
waterscheiding door die Van Eeden wilde aanbrengen tussen de charlatans en de 
serieuze benadering van paranormale verschijnselen zoals deze in de Society for 
Psychical Research werd betracht.  

Het grootste wonder was wel het voortleven na de dood. Kohnstamm was daar in 
zijn oratie ook op ingegaan en had een opening voor het spiritisme gelaten door te 
stellen dat het tot leven komen van een lijk weliswaar onwaarschijnlijk was, maar niet 
onmogelijk. Van Eeden las de oratie van Kohnstamm uit 1908, waarin hij zoals gezegd 
ook zelf genoemd werd, en schreef hierover in zijn aantekeningen over poëzie en 
wetenschap: ‘overeenstemming van mathesis en poezie.’ Kohnstamm komt nogmaals 
voor in deze aantekeningen, samen met Boltzmann, in een rijtje door Van Eeden 
bewonderde wetenschappers en dichters met ‘Karakter en Gestaltungskraft’.211 In 
Boltzmanns populaire geschriften, die hij in 1917 las, zag Van Eeden zijn eigen ideeën 
bevestigd, hoewel hij moeite had de abstracties te volgen. In zijn dagboek wijdde hij er 
een lange passage aan, waarbij hij ook de wiskunde en de biologie betrekt. 
Natuurwetten, voorgesteld als ‘de hoogste willekeur van het al-omvattende Weezen’, 
bepalen waarschijnlijkheid en onomkeerbaarheid in de natuur. Maar het 
onwaarschijnlijke en het omkeerbare, kortom wonderen zijn niet onmogelijk. Dit blijkt 
duidelijk in de levende natuur, zoals de bekende voorbeelden van het menselijk oog en 
nabootsingsverschijnselen laten zien. Het wonder van het leven, gestuurd door een 
‘Almacht’, maakt ook de warmtedood, ‘de Dood en een tot stilstand komend 
evenwicht’ omkeerbaar: 
 

Te midden van de steeds groeyende entropie der natuurverschijnselen voelt de 
leevende mensch zich bewust van een tegenoovergestelde richting, want hij zoekt 
wel de rust, maar vreest den dood. Hij zoekt het wonder dat voor hem, als 
stoffelijk weezen de hoogste onwaarschijnlijkheid heeft, maar dat hij toch als 
Geestelijk weezen niet anders dan noodzakelijk moet erkennen. Want zonder dat 
wonder dreigt de Dood en een tot stilstand koomend eevenwigt.  
[…] 
Naarmate zijn besef, zijn kennis toeneemt en hij de wetmatigheid der natuur als 
onweerstaanbaar erkent, volvoert hij teevens den Wil der Almacht die door hem 
werkt tot verbreeking van het eevenwigt, tot totale opheffing der bereikte 
entropie, tot ooverwinning van den Dood, tot herbegin van een nieuwe phase in 
het ritme.212 

 

Het overlijden van zijn zoon Paul had Van Eeden ertoe gebracht steeds meer geloof te 
hechten aan de echtheid van wonderen, zoals de spiritistische verschijnselen die hij 
tijdens seances aan den lijve ondervond.213 Het indeterminisme in de natuurwetenschap 

                                                        
210 Van Eeden, De kleine Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] 223-229, 254-256, 271-272, 280, 285-
286, 291-292, 302-309, 326. Zie ook: § 4.2.  
211 Van Eeden, ‘Poëzie en weetenschap’ [ca. 1915]; Van Eeden, Aantekeningen en citaten. 
212 Van Eeden, Dagboek III (1971) 9 juni 1917. 
213 Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 415-422. 
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sterkte hem in zijn overtuiging dat de dood, noch van het individu noch van het 
universum, onherroepelijk was.   

 

Conclusie 

De literaire verwerking van de thermodynamica laat niet alleen een aantal 
kenmerkende aspecten van de relatie tussen literatuur en wetenschap zien, maar geeft 
ook inzicht in enkele, deels nog onderbelichte, betekenissen in het werk van Van Eeden 
en Ortt. De begrippen energie en entropie die in de tweede helft van de negentiende 
eeuw wetenschappelijk gemunt werden, sleepten allerlei oudere mythische, filosofische 
en literaire connotaties met zich mee en verbonden zich bovendien met nieuwere 
connotaties. De verbreiding van de thermodynamica werd bepaald door deze rijke 
betekeniswaaier die ruimte liet voor verschillende interpretaties. In een gedeeld 
discours werden door zowel wetenschappers als schrijvers redeneerwijzen ontwikkeld, 
waarmee met behulp van de thermodynamica eigen overtuigingen konden worden 
gelegitimeerd. Het ging hier om de volgende vier overtuigingen: ‘de natuur is eeuwig 
en streeft naar evenwicht’, ‘vernietiging is verzinsel’, ‘de mens is geen machine’, en 
‘wonderen bestaan’. Door hun verbinding tussen deze opvattingen en de verschillende 
interdiscursieve redeneerwijzen droegen Van Eeden en Ortt op hun beurt bij aan de 
aanpassing en transformatie van deze redeneerwijzen. Hoewel er sprake was van een 
gedeeld discours, werden op die manier ook de nodige verschillen tussen 
wetenschappers en schrijvers, maar ook tussen Van Eeden en Ortt onderling, 
benadrukt.  

Zowel de eerste als de tweede hoofdwet kon worden aangegrepen om een eeuwige 
en evenwichtige natuur te beschrijven. Dat de eerste hoofdwet dit doel diende voor 
Van Eeden en Ortt is, gezien vroegere connotaties van het begrip ‘energie’ en 
eeuwenoude ideeën over onverwoestbaarheid, niet verwonderlijk, maar dat dit ook 
gold voor de tweede hoofdwet baart wellicht meer opzien. Het werk van Spencer en 
Fechner zou voor Van Eeden de inspiratiebron kunnen zijn geweest bij deze 
interpretatie van de tweede hoofdwet, die we bij hem het meest uitgesproken aantroffen 
in Het lied van schijn en wezen. In zijn andere werk zag hij de tweede hoofdwet 
negatief, maar niet onoverkomelijk, net zoals Ortt en vele anderen. 

Aan de negatieve interpretatie van de tweede hoofdwet, als onomkeerbare weg 
naar de warmtedood, kon op verschillende manieren een mouw worden gepast. 
Aangezien de tweede hoofdwet de eerste hoofdwet onverlet liet, kon de eerste altijd 
nog als een vangnet dienen voor de tweede. De eerste hoofdwet stelde immers dat de 
energie in het universum eeuwig en hernieuwbaar was. Een ander tegengif was een 
strikt onderscheid tussen stof en geest. De tweede hoofdwet gold dan alleen voor de 
dode natuur terwijl het leven als immuun voor de warmtedood werd voorgesteld. 
Zowel Ortt als Van Eeden gebruikte deze twee manieren van redeneren. Een 
tegenkracht van de apocalyptische voorspelling van het uitdoven van de zon vond met 
name Van Eeden ook in het verheerlijken van dit hemellichaam. De nieuwe, 
statistische benadering van de thermodynamica gaf nieuwe munitie aan zowel 
wetenschappers als schrijvers om de ideeën over de warmtedood te weerleggen. Omdat 
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de zekerheid van de klassieke natuurwetten plaats moest maken voor 
waarschijnlijkheid, was er een statistische kans dat de warmtedood niet zou 
plaatsvinden. Van Eeden greep bovendien de ontdekking van de radio-activiteit met 
beide handen aan, vlugger dan menig natuurkundige, aangezien deze een aanmerkelijke 
vertraging inhield van de komst van een bevroren toekomst – en omdat opnieuw bleek 
dat de wetenschap alleen voorlopige kennis leverde. In zijn latere katholieke levensfase 
verbeeldde Van Eeden de warmtedood in termen van de zondeval en gebruikte hij een 
cyclische redeneertrant om aan zowel de wetenschappelijke als de religieuze 
eschatologie een optimistische draai te geven.  

De argumentatie waarmee de warmtedood werd omzeild met behulp van het 
onderscheid tussen stof en geest maakte deel uit van een veel omvattender 
‘tegendiscours’ van het materialisme en mechanisme: het vitalisme. Het vitalisme 
kwam in verzet tegen de reductionistische fysiologie waarin de thermodynamische 
hoofdwetten klakkeloos van toepassing werden verklaard op de mens, kortom, waarin 
de mens een machine werd. De jonge Van Eeden was nog onder de indruk van de  
mechanistisch-materialistische verklaring van de mens. Hij weet deze echter in te 
zetten om zijn ontluikende holistische en vitalistische ideeën te ondersteunen. Aan het 
eind van zijn studietijd ontwikkelde hij zijn vitalisme, eerst vooral intuïtief maar daarna 
systematischer en met eigen accenten. Toch ontkwam hij niet aan de kenmerkende 
aspecten van het mechanistisch-materialistische discours: het uitgangspunt dat de 
levenskracht geen schending van de behoudswet mocht inhouden, de beschrijving van 
de vitale energie in economische termen, de preoccupatie met een gebrek aan energie 
en de stad als vermeende oorzaak hiervan, en de bewondering voor techniek. Hij wilde 
de mens niet als machine zien, maar ontleende aan het mechanistische discours wel de 
daarbij gebruikelijke beelden. Hij gaf hieraan echter wel een eigen, vitalistische draai 
door machines van menselijke proporties te voorzien. Zowel de levende als de dode 
natuur zag hij als scheppingen van een hogere almacht.  

Ook bij Ortt zien we deze antropomorfe wending. Hij was gecharmeerd van het 
neovitalisme van Driesch, maar gaf daaraan zijn eigen interpretatie. Driesch’ dualisme 
kon zijn monistische overtuiging niet bevredigen. Terwijl Driesch een rigoreus 
onderscheid maakte tussen de dode en de levende natuur en de entelechie alleen van 
toepassing verklaarde op het leven, was het ordenend vermogen volgens Ortt, 
weliswaar in opklimmende mate, zowel werkzaam in de dode als de levende natuur. 
Voor Ortt was dan ook niet het onderscheid tussen de dode en de levende natuur de 
manier om aan de conclusie te ontkomen dat de warmtedood onvermijdelijk was. In 
plaats daarvan benadrukte hij de wonderbaarlijke, ordenende capaciteit van de 
entelechie die de werking van de tweede hoofdwet teniet zou doen. De entelechie, het 
ordenend beginsel, ging de degradatie van energie tegen, maar was zélf geen 
energievorm. Toch deed ook Ortt moeite om binnen het mechanistische discours te 
blijven door de behoudswet als opperrechter te behouden. De levenskracht was geen 
energie, maar moest wel voldoen aan de wetten die golden voor energie. Net als Van 
Eeden gebruikte hij hiertoe de argumenteertrant van het ‘onstabiele evenwicht’, 
waarbij een kleine geestelijke factor grote stoffelijke gevolgen kon hebben zonder de 
behoudswet te schenden.  
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Het idee dat het bestaan van ons ordelijke universum volgens de tweede hoofdwet 
te onwaarschijnlijk was om waar te zijn en de conclusie dat er dus zoiets als een 
‘ordenend beginsel’ moest bestaan, werd enige tijd later ook door de natuurkundigen 
Van der Waals jr. en Kohnstamm geopperd. Wel verschilde hun ‘kleurloze’ 
beschrijving van dit beginsel behoorlijk van de vitalistische en bovendien ethische en 
religieuze invulling die Ortt hieraan gaf. Toch vormt de verbinding tussen een  
ordenend beginsel en de tweede hoofdwet wel één van de voorbeelden in dit hoofdstuk 
waarbij op zijn minst sprake was van gelijktijdigheid van literatuur en wetenschap of 
wellicht zelfs van een anticiperende werking van literatuur. Een ander voorbeeld in dit 
verband was Van Eedens gedachtevorming over wonderen die dienden te worden 
toegelaten tot het onderzoeksterrein van de wetenschap. Kohnstamm ging in zijn oratie 
niet alleen op dit idee in, maar refereerde letterlijk aan een artikel van Van Eeden 
hierover. Natuurlijk moet hierbij worden vermeld dat zowel de schrijvers als de 
wetenschappers zich in een veel bredere discussie over determinisme en 
indeterminisme in de natuurwetenschap bevonden, waarbij bijvoorbeeld ook 
discursieve strategieën uit het occultisme werden betrokken. Dit laat zien dat het 
eenvoudigweg niet mogelijk is om te spreken van een invloed-ontvanger-patroon. 

De nieuwe, statistische thermodynamica maakte, tezamen met andere ingrijpende 
ontwikkelingen in de natuurkunde en de herbezinning op de kennistheorie, van 
natuurwetten waarschijnlijkheidsregels, waarop dus uitzonderingen mogelijk waren. 
Naast de mogelijkheid tot het verwerpen van het warmtedoodscenario bood de 
moderne natuurkunde ook stof voor discussies omtrent causaliteit en determinisme. 
Boltzmanns bevindingen waren voor Kohnstamm en Van Eeden aanleiding om te 
pleiten voor een open toekomst waarin de menselijke wilsvrijheid van alles mogelijk 
maakte, zelfs wonderen. Van Eeden zag in het indeterminisme daarom een bewijs voor 
het oneindige voortleven van zowel het universum als het individu. Voor Ortt was 
onzekerheid eenvoudigweg te wijten aan een hiaat in onze kennis, dat op den duur 
ingevuld zou worden. In wezen lag de toekomst van het individu en het universum 
vast. Dit werd bewezen door wonderen, zoals helderziendheid en voorspellende 
dromen, die de toekomst immers al voor ons afspeelden. Het onzekere en 
wonderbaarlijke universum van de nieuwe wetenschap kon dus zowel worden 
aangegrepen om een deterministische als een indeterministische overtuiging te 
rechtvaardigen.  

Op het moment dat er tegelijkertijd meerdere, elkaar soms onderling 
tegensprekende redeneerwijzen werden gebruikt, was er behoorlijk wat kunst- en 
vliegwerk nodig om deze dubbelzinnigheid in goede banen te leiden. Het meest 
opvallend bleek dit uit het Lied van schijn en wezen, waarin zo ongeveer alle mogelijke 
argumentaties voorkwamen: de tweede hoofdwet als weg naar evenwicht, de eerste 
hoofdwet als ‘meer waar’ dan de tweede, het leven als immuun voor de warmtedood, 
en uiteindelijk ook nog entropie als cyclisch proces. In veel werken van Van Eeden en 
Ortt wordt een spanning zichtbaar tussen het tegelijkertijd verwerken van vitalisme en 
mechanisme. Geen van beide schrijvers ontkwam aan het gebruik van kenmerkende 
aspecten uit het dominante mechanistisch-materialistische discours, zoals bijvoorbeeld 
de bewondering voor wetenschap en techniek, de economische metaforiek, en de 
behoudswet als opperrechter. Verder werd duidelijk dat niet alleen in een werk, maar 
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ook in het oeuvre als geheel verschillende redeneerwijzen de revue passeerden. Niet 
alleen de wetenschap ontwikkelde zich – de connotaties van de begrippen energie en 
entropie breidden zich voortdurend uit – maar ook de schrijvers zelf. Vooral bij Van 
Eeden zagen we de interpretatie van de thermodynamische hoofdwetten mee 
veranderen met zijn leven, waarin achtereenvolgens materialistische, vitalistische en 
katholieke ideeën de boventoon voerden. 

De behoefte om tegelijkertijd meerdere redeneerwijzen toe te passen, die met 
elkaar op gespannen voet konden staan, kwam voort uit de diepgevoelde ideologische 
overtuigingen die op die manier onderbouwd konden worden. Dit vereiste een 
behoorlijke mate van geestelijke lenigheid. Het zal geen sinecure geweest zijn om de 
hoop op een betere wereld en het geloof in een tot steeds grotere hoogte evoluerende 
levenskracht in overeenstemming te brengen met de warmtedood. Maar het bleek dat 
niet alleen schrijvers met deze problemen worstelden. Van Eedens vertederde 
wereldziel en Ortts invulling van het ordenend beginsel gingen een stap verder dan 
wetenschappelijke beschrijvingen. Toch wordt keer op keer duidelijk dat ook 
wetenschappers zelf fantasie, speculatie, creativiteit en ideologie niet uit hun werk 
wilden of konden weren. 
 



    

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 4 

‘Het rijk van de zuivere gedachte’ 
 De literaire verwerking van de wiskunde 

 
 

Men moet alle zintuigen afsluiten. Men moet actief met de geest zoeken. De geest 
kan direct oneindige verzamelingen waarnemen. Het ultieme doel van zulke 
gedachten en van alle filosofie is het vinden van contact met het Absolute. Toen 
Plato God had gezien, eindigde zijn filosofie. 

   Kurt Gödel1 
 
 
In 1906 schreef Van Eeden in De beweging, het jonge tijdschrift van zijn zwager 
Albert Verwey, een bijdrage met de titel ‘Poëzie, wijsbegeerte en mathesis’. Hierin 
schetst hij het volgende beeld van de wiskunde: ‘De mathematica is het zuiverste 
model van stelligheid en waarheid. Het is een symbolisch-graphische voorstelling van 
het werkelijke, zoo duurzaam en onveranderlijk, dat ze geacht wordt het naast aan de 
waarheid, ja de waarheid zelf te zijn.’2 Met het karakteriseren van de wiskunde als 
zuivere, stellige, ware en onveranderlijke kennis plaatste Van Eeden zich in een 
eeuwenoude, tegenwoordig nog altijd invloedrijke traditie die teruggaat op de antieke 
oudheid. In Plato’s dialogen vinden we sporen van dit ideaalbeeld terug. De wiskunde 
wordt daarin als eeuwige en onveranderlijke kennis voorgesteld die ‘de slaperige, van 
nature domme geesten wakker schudt en hen goedleers, flink van geheugen en 
schrander maakt en […] hen, dank zij het goddelijke dat er in die kunst zit, boven hun 
eigen natuur doet uitgroeien.’3 Het inpassen van deze traditie in de christelijke 
denkwereld leidde in de Renaissance tot de visie dat God de wereld op wiskundige 
basis had geschapen en dat de wiskunde het mogelijk maakte in de natuur de 
‘voetsporen van de schepper’ te herkennen.4 In de negentiende eeuw droeg het 
Kantiaanse idealisme – de visie dat ideeën en niet de materiële dingen de werkelijkheid 
bepalen – verder bij aan de verheven positie van de wiskunde als transcendente 
waarheid.5  

In dit hoofdstuk vormt het platonische ideaalbeeld van de wiskunde een 
belangrijke context. Zowel in de periode rond 1900 zelf als in de geschiedschrijving is 
het een terugkerend thema. De hardnekkigheid van de platonische traditie is in 
belangrijke mate verantwoordelijk voor het feit dat culturele geschiedschrijvingen van 
de wiskunde lang zijn uitgebleven. Van iets dat in essentie onveranderlijk en universeel 

                                                        
1 Uitspraak van Kurt Gödel, geciteerd en vertaald door Koetsier, ‘Wiskunde en God’ (2007) 4. Het 
volledige Engelse citaat is te vinden in: Koetsier, ‘Arthur Schopenhauer and L.E.J. Brouwer’ (2005).  
2 Van Eeden, ‘Poëzie, wijsbegeerte en mathesis’ (1908) [1906] 155. 
3 Plato, De Wetten, V, 747 b, zoals geciteerd door Keestra, ‘Zonder kennis van de wiskunde geen 
toegang?’ (2006) 26-27. 
4 Bos, ‘De zeventiende eeuw – wiskunde aan het begin van de moderne tijd’ (2006) 122. 
5 Cohen, Equations from God (2007) hfst. 1. 
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is kan geen culturele geschiedenis worden geschreven, was de veronderstelling. Terwijl 
de geschiedschrijving van de natuurwetenschappen al eerder een ‘cultural turn’ 
doormaakte, is pas heel recent het besef ontstaan dat ook voor het ontstaan van 
wiskundige kennis en de betekenis die hieraan wordt gehecht contextuele factoren in 
ogenschouw moeten worden genomen.6 Een vroege uitzondering op deze trend vormen 
de geschriften van Dijksterhuis die er al in 1955 voor pleitte wiskunde als 
cultuurelement te beschouwen en daar ook in de inrichting van het onderwijs rekening 
mee te houden.7 Zijn pleidooi moet echter wel in het licht worden gezien van de eerder 
beschreven discussie over de ‘kloof tussen de twee culturen’ met alle ideologische 
bagage die deze met zich meedraagt (zie §1.1). Een recente culturele 
geschiedschrijving van de wiskunde rond 1900 is te vinden in Moderne Sprache 
Mathematik (1990) van Herbert Mehrtens. Het boek is een ambitieuze poging om de 
‘wiskundige moderniteit’ in verband te brengen met de culturele moderniteit.8 Wat de 
moderne wiskunde zo modern maakt en welk verzet zij hiermee opriep, zal nog 
uitgebreid aan bod komen. 

Terwijl in de geschiedschrijving van de wiskunde tot voor kort alleen sporadisch 
belangstelling is geweest voor de haar omringende cultuur, bestaat er al wel langer 
interesse vanuit de cultuurgeschiedenis, of specifieker gezegd de kunstgeschiedenis, 
voor de wiskunde. Sinds het einde van de jaren 1940 is er wetenschappelijke aandacht 
voor aspecten die wiskunde en kunst met elkaar zouden verbinden, zoals creativiteit, 
verbeeldingskracht, intuïtie, en esthetica.9 De relatie tussen literatuur en wiskunde is 
nog bij lange na niet zo breed in beeld gebracht.10 Sinds de ‘cultural turn’ in de 
geschiedschrijving van de wiskunde is het wachten op publicaties die aandacht 
besteden aan deze relatie.11 Toch sta ik niet helemaal met lege handen. Zowel de nog 
jonge cultuurhistorische benadering van de wiskunde als de kunsthistorische 
publicaties over de relaties tussen kunst en wiskunde bieden aanknopingspunten om 
inzicht te krijgen in de samenhang tussen wiskundige en culturele ontwikkelingen in de 
negentiende en begin twintigste eeuw.  

Rond 1900 deden zich verschillende ontwikkelingen voor die het geschetste 
ideaalbeeld van de wiskunde aan het wankelen brachten, maar – en dit is van groot 
belang – het ook weer niet omverwierpen. Zo konden bewondering en twijfel ten 
aanzien van wiskundige kennis hand in hand gaan. Dit gold voor Van Eeden en Ortt, 
maar ook voor veel tijdgenoten – filosofen, schrijvers, kunstenaars, spiritisten, 

                                                        
6 Rowe, ‘Mathematical schools, communities, and networks’ (2003) 113-114; Keestra, ‘Zonder 
kennis van de wiskunde geen toegang?’ (2006) 19-23. 
7 E.J. Dijksterhuis, ‘Wiskunde, natuurwetenschap en techniek als cultuurelementen’ (1955), zoals 
verschenen in: Dijksterhuis, Clio’s stiefkind (1990) 25-46. 
8 Mehrtens, Moderne - Sprache - Mathematik (1990). Zie voor een overzicht van publicaties over 
‘mathematical modernity’: Hessenbruch ed., Reader’s guide to the history of science (2000) 445-447. 
9 Henderson, ‘Editor’s introduction’ (2004) 424-445. 
10 Uitzonderingen vormen het genoemde ‘Poëzie, wijsbegeerte en mathesis’ van Van Eeden; 
Buchanan, Poetry and mathematics (1929); Holden, ‘Poetry and mathematics’ (1986). 
11 Helaas is de enige Nederlandse publicatie op dit gebied teleurstellend te noemen. Een veelbelovend 
themanummer van Bzzlletin dat de ‘overlappingen tussen literatuur en wiskunde, tussen letters en 
cijfers’ wil laten zien, vertoont weinig samenhang en biedt geen diepgaande reflectie over de aard van 
deze overlappingen. De Nijs en Den Boef, ‘Wiskunde & literatuur’ (1998/99) 2. 
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theosofen, en niet in de laatste plaats voor wiskundigen zelf. Zowel bewondering als 
twijfel konden strategisch worden ingezet om bepaalde visies te ondersteunen. In § 4.1 
en § 4.2 zal vooral de bewondering, geworteld in de platonische traditie, centraal staan. 
In § 4.3 komen juist de twijfels op de voorgrond. Deze indeling moet echter niet te 
absoluut worden gezien; zoals al vaker is gebleken, is in deze periode veeleer sprake 
van een complex samengaan van bewondering voor en afkeuring van de wetenschap.     
 

Paradijselijke vrijheid en grondslagenonderzoek 

Hét kenmerk van de moderne wiskunde is haar vrijheid.12 De Duitse wiskundige Georg 
Cantor beschreef dit in 1883 als volgt: 
 

Die Mathematik ist in ihrer Entwicklung völlig frei und nur an die selbstredende 
Rücksicht gebunden, daß ihre Begriffe sowohl in sich widerspruchslos sind, als 
auch in festen durch Definitionen geordneten Beziehungen zu den vorher 
gebildeten, bereits vorhandenen und bewährten Begriffen stehen.13 

 
Deze vrijheid, waardoor de wiskunde alleen nog aan zichzelf verantwoording hoefde af 
te leggen, kwam met name in de zuivere wiskunde steeds meer op de voorgrond en 
culmineerde in het werk van David Hilbert. Deze Göttinger wiskundige, door Mehrtens 
de ‘Generaldirektor’ van de moderne wiskunde genoemd, schreef in 1925: ‘Aus dem 
Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können.’14 Cantor 
had met zijn theorie van verzamelingen, waarmee hij aantoonde dat men met oneindige 
stelsels een wiskundig systeem kan opstellen, het paradijs binnen handbereik gebracht. 
In zijn meesterwerk Grundlagen der Geometrie (1899) legt Hilbert de basis voor een 
nieuwe visie op wat een wiskundige theorie is. De verschillende meetkunden worden 
vanaf deze tijd gezien als zijnde gedefinieerd door in principe vrij gekozen 
axiomastelsels. De enige beperking waaraan de wiskundige onderworpen is, wordt 
gevormd door de eis dat de axiomastelsels consistent moeten zijn: er mag geen 
tegenspraak uit afgeleid worden. Punten, lijnen en vlakken zijn namen voor 
onbenoemde ‘dingen’ (A, B, C; a, b, c; α, β, γ) die slechts gedefinieerd worden door de 
betrekkingen die tussen hen bestaan. De ‘dingen’ zelf blijven onbenoemd, alleen hun 
wiskundige definities en hun in axioma’s vastgestelde relaties zijn van belang. De 
wiskunde was hiermee in zekere zin een theorie over zichzelf geworden.15 Maar 
voordat de wiskunde dit paradijs bereikte, was zij een lange weg gegaan. 

De alliantie tussen wiskunde en natuurwetenschap was een van de drijvende 
krachten geweest achter de wetenschappelijke revolutie van de zeventiende eeuw. De 
beschrijving en theoretische verklaring van natuurprocessen werd kwantitatief, en 

                                                        
12 Koetsier en Bergmans, ‘Introduction’ (2005) 34; Mehrtens, Moderne - Sprache - Mathematik 
(1990) 25. 
13 Georg Cantor, ‘Über undendliche lineare Punktmannigfaltigkeiten’ (1883) geciteerd door: 
Mehrtens, Moderne - Sprache - Mathematik (1990) 25. 
14 Ibidem, 7-64. 
15 Ibidem, 116; Koetsier, ‘De wiskunde in de eerste helft van de twintigste eeuw’ (2006) 189. 
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daardoor wiskundig.16 In de negentiende eeuw onderging de wiskunde een proces van 
zuivering in de zin dat ze abstracter werd en zichzelf steeds meer los van de fysische 
werkelijkheid en empirie ging funderen. Het getal vormt een goed voorbeeld. Aan het 
begin van de negentiende eeuw werd het getal nog intuïtief als ‘een naam die we geven 
aan een verzameling van eenheden’ gedefinieerd. Maar gedurende de eeuw werd het 
tellen steeds abstracter en exacter geformuleerd. Paradoxaal genoeg werd de wiskunde 
juist door haar zuiverheid steeds breder toepasbaar in andere wetenschapsgebieden.17 
De zuivere wiskunde ging over gedachteconstructies, over wiskundige structuren, over 
A, a, en α. Niet de wereld van vlees en bloed, of van tijd en ruimte vormt haar 
referentiekader, maar de wiskundige structuren zelf. Deze structuren werden 
losgemaakt van hun concrete context, maar daardoor juist toepasbaar in een veelheid 
aan contexten.18 

De wending naar binnen die de wiskunde doormaakte verliep natuurlijk niet 
zonder slag of stoot. De zuiveringswerkzaamheden gingen gepaard met radicale kritiek 
op de eigen grondslagen. Hilbert had in 1900 in een rede verklaard dat in de wiskunde 
geen ‘Ignorabimus’ bestaat. De wiskunde schept haar eigen problemen en ook haar 
eigen oplossingen.19 Maar epistemologische vragen waren hiermee natuurlijk niet 
afdoende beantwoord. Waarover heeft de wiskunde het eigenlijk? En hoe zit het met 
‘waarheid’ als er voor hetzelfde probleem meerdere oplossingen mogelijk zijn? Deze 
vragen traden gedurende de negentiende eeuw vooral op de voorgrond op het gebied 
van de meetkunde. Daar had zich een revolutie voltrokken met verstrekkende 
betekenis. 

Eeuwenlang gold Euclides’ Elementen (295 v. Chr.) als basis voor de Westerse 
meetkunde. De waarde van dit werk wordt niet zozeer bepaald door zijn inhoud, maar 
door de manier waarop die inhoud gekend wordt.20 In de euclidische of axiomatische 
methode wordt een stelsel van definities en uitgangspunten geponeerd, waaruit 
vervolgens met logische noodzakelijkheid allerlei relevante uitspraken kunnen worden 
afgeleid. Onder de navolgers van deze methode vinden we niet de minste namen, zoals 
Descartes, Spinoza, Newton en Hilbert. Dit neemt niet weg dat één van Euclides’ 
postulaten van meet af aan ter discussie heeft gestaan. Het gaat hier om het beruchte 
vijfde postulaat, ook wel het parallelpostulaat genoemd, dat equivalent is aan de 
bewering die zegt dat door een gegeven punt dat niet op een gegeven rechte lijn ligt, 
altijd precies één rechte lijn gaat die de gegeven lijn niet snijdt. Tot in de achttiende 
eeuw werden er pogingen ondernomen om ofwel dit postulaat te ‘bewijzen’ – wat hier 
alleen kon betekenen dat het uit de andere vier eenvoudige axioma’s kon worden 
afgeleid – ofwel een meetkunde te construeren die het zonder het postulaat kon stellen. 
In de eerste decennia van de negentiende eeuw ontdekten verschillende wiskundigen – 
met als belangrijkste namen Carl Friedrich Gauss, Nicholai Lobachevsky en János 
Bolyai – dat het inderdaad mogelijk was om een ruimte te beschrijven met behulp van 

                                                        
16 Bos, ‘De zeventiende eeuw – wiskunde aan het begin van de moderne tijd’ (2006). 
17 Beckers, ‘Van wiskunstige wetenschappen tot zuivere wiskunde’ (2006). 
18 Koetsier, ‘De wiskunde in de eerste helft van de twintigste eeuw’ (2006). Vgl. Mehrtens, Moderne - 
Sprache - Mathematik (1990) 99. 
19 Mehrtens, Moderne - Sprache - Mathematik (1990) 110. 
20 Richards, ‘The geometrical tradition’ (2003) 449. 
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alternatieve, niet-euclidische meetkunden. Zo bleek de som van de hoeken van een 
driehoek, die in de euclidische meetkunde altijd 180 graden is, ook minder dan 180 
graden te kunnen zijn.21 Dergelijke conclusies betekenden een zeer serieuze uitdaging 
voor de natuurwetenschap als geheel. 

Sinds Newton was de natuurwetenschap opgebouwd met behulp van de absolute 
kennis van één fysische ruimte: de driedimensionale Euclidische ruimte. In de 
negentiende eeuw bewezen wiskundigen dat met een betrekkelijk willekeurig stelsel 
van axioma’s een meetkunde kon worden gedefinieerd die los stond van die fysische 
ruimte. Bovendien bleek het mogelijk om verschillende axiomatische stelsels te 
formuleren, die in hun resultaten niet met elkaar te verenigen leken.22 Dit besef droeg 
in belangrijke mate bij aan de relativering van wetenschappelijke kennis. 
 
Of de wiskunde zich rond 1900 in een grondslagencrisis bevond, is voor historici geen 
uitgemaakte zaak. Jan Romein vond van wel, maar – zoals al vaker benadrukt – hij 
wilde wel erg graag tekenen van crisis zien.23 Dirk Jan Struik gebruikt in zijn 
standaardwerk over de geschiedenis van de wiskunde meer positieve termen zoals 
‘verandering’ en ‘vernieuwing’.24 Wiskundigen zelf spraken vooral in de periode na de 
eerste wereldoorlog over een grondslagencrisis. Dat was ook de tijd dat de kwesties die 
rond 1900 al speelden op de spits werden gedreven. In een recent cultuurhistorisch 
overzicht van de wiskunde wordt voor de periode van het interbellum dan ook de term 
‘grondslagencrisis’ gebruikt.25 Mehrtens beschouwt de zogenoemde 
‘grondslagencrisis’ als een ‘Gründungsmythos der Moderne’. Volgens hem was er niet 
sprake van een crisis van de grondslagen, maar van: ‘die Erschütterung der Begriffe 
von Wahrheit, Sinn, Gegenstand, Existenz in der Mathematik.’26 Crisis of niet, 
wiskundigen stonden voor een behoorlijk aantal problemen die om een oplossing 
vroegen. Op een internationaal wiskundig congres in Parijs 1900, waar ook de 
wereldtentoonstelling werd gehouden, stelde Hilbert om precies te zijn 23 
‘Mathematische Probleme’ aan de kaak.27 Zijn formalistische antwoorden op deze 
vraagstukken werden niet door iedereen als bevredigend ervaren. Hilbert leek de 
wiskunde van elk object te hebben ontdaan en haar los te maken van de intuïtie. Dit 
schoot bij velen in het verkeerde keelgat.   

Het eerste probleem dat Hilbert aandroeg was Cantors verzamelingenleer die 
allerlei tegenstrijdigheden, of liever gezegd paradoxen had opgeleverd. Paradoxen in 
de wiskunde – de wetenschap die toch volkomen zekere kennis bood? Om deze 
paradoxen op te lossen probeerde het Hilbertiaanse formalisme een tekensysteem van 
                                                        
21 Ibidem, 462-465; Koetsier, ‘De wiskunde in de eerste helft van de twintigste eeuw’ (2006) 182-
186. 
22 Koetsier, ‘De wiskunde in de eerste helft van de twintigste eeuw’ (2006) 185; Keestra, ‘Zonder 
kennis van de wiskunde geen toegang?’ (2006) 24. 
23 Romein en Romein-Verschoor, Breukvlak II (1967) 19; Vermeer, ‘“Als de tafel danst, dan wankelt 
de wetenschap”. De relatie tussen spiritisme en wetenschap in Nederland rond 1900’ (2007) 29. 
24 Struik, Geschiedenis van de wiskunde (2001) 256-257. 
25 Keestra, ‘Zonder kennis van de wiskunde geen toegang?’ (2006) 24. Vgl. Koetsier, ‘De wiskunde 
in de eerste helft van de twintigste eeuw’ (2006) 198-199. 
26 Mehrtens, Moderne - Sprache - Mathematik (1990) 8, 289-299. 
27 Struik, Geschiedenis van de wiskunde (2001) 257-260. 
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niet-tegenstrijdige axioma’s op te bouwen, terwijl de logistici, zoals Charles Sanders 
Peirce, Giuseppe Peano en Bertrand Russell, de oplossing zagen in de semantiek en 
trachtten de wiskundige begrippen te herleiden tot logische begrippen.28 De logica zelf 
stond noch voor Hilbert, noch voor Peirce, Peano en Russell ter discussie. Een andere 
richting, het  intuïtionisme, bekritiseerde beide scholen en had in de Franse wiskundige 
Henri Poincaré en de Nederlandse wiskundige Luitzen Egbertus Jan Brouwer haar 
voornaamste protagonisten. De kern van hun moderniteitskritiek was dat een logische 
opbouw van de wiskunde onmogelijk was en alleen maar tot een wereldvreemde 
kunstmatigheid voerde. Hilbert wilde van wiskundigen denkmachines maken. De 
kritiek op het formalisme sloot dan ook naadloos aan bij de bredere aversie die bestond 
tegen het mechanistische discours waarin de mens als machine werd opgevat (zie § 
3.3). Zowel Poincaré als Brouwer legde, weliswaar op verschillende wijze, de nadruk 
op de rol die intuïtie, of het instinct speelde bij het ontstaan van wiskundige kennis.29  

Met zijn proefschrift Over de grondslagen der wiskunde (1907) wilde Brouwer 
laten zien ‘hoe de wiskunde in het leven wortelt’.30 In de aantekeningen voor zijn 
proefschrift schreef hij: ‘Het zien van de wiskunde als een spel van symbolen is 
mogelijk, maar het is een bedriegelijke, dode, eenzijdige projectie, analoog aan het zien 
van het denken, als een stel van fysieke associatiebanen, op een anatomische plaat, het 
heeft niets met de werkelijkheid te maken.’31 Natuurlijk moet dit in de eerste plaats 
gelezen worden als een oorlogsverklaring aan het formalisme. Maar Brouwers 
constatering kan ook gelezen worden als een echo van Van Eedens kritiek op 
wetenschappers die ervan overtuigd zijn ‘dat men een mensch onder ’t microscoop kan 
zien denken’.32 Het is gezien deze geestverwantschap niet verwonderlijk dat de 
wiskundige en de schrijver een paar jaar later intens bevriend met elkaar raakten. 
Brouwer is weliswaar een zeer belangrijk, maar bij lange niet het enige 
aanknopingspunt tussen literatuur en wiskunde in deze periode. Het zelfonderzoek 
waaraan de wiskunde zich onderwierp had ook verstrekkende gevolgen buiten de 
wiskunde. Wat is nog waarheid als zelfs de wiskunde daarop het antwoord schuldig 
blijft?  

Ondanks deze twijfels was het vertrouwen in de wiskunde nog altijd groot. De 
platonische traditie die de wiskunde als goddelijke waarheid zag, was niet zo snel van 
haar stuk gebracht. Ook na 1900 bleven God en de wiskunde een bijzondere relatie met 
elkaar onderhouden. Niet alleen schrijvers-dilettanten, zoals Ortt en Van Eeden, maar 
eveneens wiskundigen zelf getuigen, tot in de huidige tijd, van de aantrekkingskracht 
van deze traditie. God kan weliswaar niet meer in een wiskundig betoog voorkomen, 
maar uit het aan het begin van dit hoofdstuk genoemde citaat blijkt dat Kurt Gödel, een 

                                                        
28 Ibidem, 270-271; Romein en Romein-Verschoor, Breukvlak II (1967) 21-22. 
29 Van Dalen, L.E.J. Brouwer (2001) 76-101; Mehrtens, Moderne - Sprache - Mathematik (1990) 
239-246. 
30 In een brief, gedateerd 5 november 1906, aan zijn promotor Korteweg, zoals geciteerd door Van 
Dalen, L.E.J. Brouwer (2001) 81. 
31 Ibidem, 86. 
32 Van Eeden, ‘Ons dubbel-ik’ (1905) [1888] 169-170. 
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van de beroemdste wiskundigen van de twintigste eeuw, zijn vak wel degelijk ziet als 
het in contact komen met ‘het Absolute’.33 
 

4.1 De wiskunde als het ware, het schone en het goede 

De hogere wereld 

In Heidekind gaat Felicia, de hoofdpersoon die niet alleen in naam in vele opzichten op 
Felix Ortt lijkt, door de natuurwetenschappelijke kennis waarmee ze op school in 
aanraking komt, twijfelen aan het scheppingsverhaal. Terwijl de dominee niet thuis 
geeft op haar kritische vragen, komt Felicia na eigen berekening tot de conclusie dat er 
nooit zoveel dieren op de ark van Noach gepast kunnen hebben.34 Ook de jonge Felix 
Ortt stond kritisch tegenover het geloof en zal in de gesprekken die hij hierover met de 
dominee en zijn vader voerde wellicht hetzelfde argument als Felicia gebruikt 
hebben.35 In latere jaren wist Ortt met zijn natuur- en wiskundige kennis zijn geloof in 
God juist te onderbouwen. 

De volgende twee citaten prijken bovenaan een geschrift van Ortt, getiteld 
‘Mathematische symboliek’, dat bij mijn weten nooit is gepubliceerd.36 

 
De getallen regeren de wereld. God, de grootste meetkundige, gaat altijd 
geometrisch te werk. 

 
The Universe can be best pictured, although still imperfectly and inadequately, as 
consisting of pure thought – the thought of a mathematical thinker. 

 
Het eerste is een parafrase uit Plato’s dialogen.37 Het tweede citaat is afkomstig van de 
Britse wiskundige Sir James Hopwood Jeans. Omdat het is opgetekend in een schriftje 
van de Van der Huchtschool te Soest zal het waarschijnlijk tussen 1924 en 1929 
geschreven zijn – de periode dat Ortt aan deze school als onderwijs-assistent werkte. 
Net zoals Ortt eerder in zijn metafysische stelsel van het pneumat-energetisch monisme 
had gepoogd biologische en thermodynamische begrippen in overeenstemming te 
brengen met die van het christelijke geloof (zie § 2.1 en § 3.3), stelt hij in dit geschrift 
mathematische symbolen voor als representaties van christelijke begrippen. Ortt was 
zich ervan bewust dat hij hiermee in een lange, platonische traditie stond: 
    

                                                        
33 Koetsier, ‘Wiskunde en God’ (2007) 4; Koetsier, ‘Arthur Schopenhauer and L.E.J. Brouwer’ 
(2005) 589-592. 
34Ortt, Heidekind (1921) [1904] 17-20.  
35 Dagboeken van Jacob Reinoud Theodoor Ortt, 1851-1887 [1887]. 
36 ‘Mathematische symboliek’ [ca. 1924-1929]. In dit manuscript staan aantekeningen van ‘J.W.N.’ 
(Ortts schoonzoon Jan-Willem Niermans) in de kantlijn. Jan-Arend Niermans, de zoon van Jan-
Willem Niermans en de kleinzoon van Ortt, kon zich nog herinneren dat hij als kind wiskundebijles 
kreeg van grootvader Ortt. Gesprek met Jan-Arend Niermans, 18 februari 2006.  
37 Plato, De Wetten, V, 747 en Plato, De Staat, VII, 527b, zoals geciteerd door Keestra, ‘Zonder 
kennis van de wiskunde geen toegang?’ (2006) 26-27. 
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Het wezen der Al-Eenheid wordt door grote denkers van de Oudheid en van de 
moderne tijd wel opgevat als van de Grote Mathematicus […]. Het is dus even 
geoorloofd en zeker niet minder eerbiedig om in de behoefte van meer 
mathematisch-denkende mensen te trachten te voldoen door een mathematische 
symboliek van het allerhoogste.38 

 
Met veel kennis van zaken, zowel van godsdienstige als van wiskundige en 
natuurkundige aard – imaginaire getallen, ruimtetijd en entropie passeren alle de revue 
– beargumenteert Ortt welke mathematische symbolen gebruikt kunnen worden om 
godsdienstige begrippen aan te duiden. Zo stelt hij voor God het symbool ∞ (1 + i) 
voor. Het wiskundige teken ∞ staat voor oneindig groot, groter dan elk denkbaar getal. 
De letters tussen haakjes staan voor reële en imaginaire getallen, om aan te geven dat 
God zowel in aards-reële zin als buiten en boven de kosmos oneindig groot is.39 Ortt 
interpreteert imaginaire getallen dus als ‘buitenaardse’, metafysische grootheden. Voor 
moderne wiskundigen zoals Hilbert waren deze getallen echter net zo ‘echt’ als reële 
getallen.40  

Uit de tekst blijkt dat Ortt zijn ‘Mathematische symboliek’ schreef met een niet-
mathematisch onderlegd, godsdienstig publiek voor ogen, dat wellicht kritisch zou 
staan tegenover zijn verbinding tussen wetenschap en geloof:  
 

Voor niet-mathematici mag dit alles misschien gekunsteld of spelerij lijken, maar 
ik zie niet in, als deze symbolen de mathematicus misschien wat nader brengen 
kunnen tot de Hogere Machten in en buiten onze kosmos, waarom die minder 
eerbiedwaardig zouden zijn dan de bijbelse leeuw, lam en duif, of de 
vrijmetselaars-Opperbouwmeester, of het christogram XP.41 

 
Ortt was er kennelijk van overtuigd dat wiskundigen door middel van mathematische 
symbolen nader kwamen tot ‘de Hogere Machten’. Ook in andere – wel gepubliceerde 
– geschriften richtte Ortt zich tot de ‘wiskundig niet-geschoolden’. In Het nieuwe 
wereldbeeld  stelt hij zich ten doel om de ‘voor een gewoon mensenverstand 
onbegrijpelijke gebieden’ waarin de wiskunde en natuurkunde zich begeven, helder uit 
te leggen. Aan het eind concludeert Ortt dat mathematische symbolen laten zien ‘dat de 
wereld, onze geest inbegrepen, geordend is door een Geest in ten dele mathematisch-
benaderbare zin.’42  

Ortt vormt met deze geschriften, hoe onbekend ook, een uitnemend voorbeeld van 
het voortbloeien van de platonische traditie. In de beeldende kunst van zijn tijd was een 
vergelijkbare tendens te zien. Het symbolisme – en de abstracte kunst die daaruit 
voortkwam – zocht eveneens achter de verschijningsvormen een ideële, tijdloze 
werkelijkheid die wiskundig geordend was. Voor Piet Mondriaan waren hierbij de 
ideeën over een ‘beeldende wiskunde’ van de filosoof Mathieu Schoenmaekers van 

                                                        
38 Ortt, Mathematische symboliek [ca. 1924-1929] 2. 
39 Ibidem, 7-8. 
40 Imaginaire getallen zijn getallen waarvan het kwadraat een negatief reëel getal is (i=√-1). Voor een 
reëel getal geldt dat het kwadraat altijd groter of gelijk aan 0 is. 
41 Ibidem, 9. 
42 Ortt, Het nieuwe wereldbeeld (1948) 49-55. 
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grote invloed. Ook in literaire kringen ondervond Schoenmaekers veel waardering – 
Van Eeden sprak zich lovend over hem uit.43 Zijn interpretatie van de wiskunde was, 
net als die van Ortt, door het occultisme gekleurd. In het eind negentiende-eeuwse 
occultisme werd de al eeuwenlang bestaande esoterische traditie geconfronteerd met 
het wetenschappelijke, causale denken. Een van de voornaamste kenmerken van deze 
traditie, sterk geworteld in het neoplatonisme, was de correspondentietheorie: de 
overtuiging dat er een betrekking bestaat tussen micro- en macrokosmos (‘zo boven, zo 
beneden’), die elkaar weerspiegelen binnen een overkoepelende harmonie van al het 
zijnde.44 Ortts pogingen om ‘het wezen der Al-Eenheid’ uit te drukken in 
mathematische symbolen moet dus gezien worden tegen de achtergrond van het 
voortleven van platonische ideeën, niet alleen in de wiskunde, maar ook in de 
beeldende kunst en het occultisme. 
 

De zuivere wereld 

Ook Van Eeden was ervan overtuigd dat de wiskunde een bijzondere vorm van kennis 
was. Al in zijn vroege werk Het rijk der wijzen luidt het: ‘Dan alleen kan men iets met 
vertrouwen waarheid noemen als mathematica zijn grondslag is.’45 Zijn preoccupatie 
met het onvermogen van de taal om ‘mathematische’ zekerheid te bieden, was er ook al 
voordat hij zich hier in de jaren 1890 uitgebreider mee ging bezighouden.46 In 1893 
vatte hij het plan op om in zo helder mogelijke taal zijn ideeën over taal, kennis en 
communicatie uiteen te zetten. In zijn dagboek schrijft hij: ‘Project van een eenvoudig 
boek voor de menigte. Om hen te raden en aan te moedigen naar mijn ervaring. 
Eenvoudig, helder, expliciet – logisch elke zin vastzetten en elk idee soliede 
ondersteunen.’47 In de jaren tussen 1893 en 1897 schreef hij aan het werk, dat hij zelf 
met verschillende bewoordingen aanduidde als ‘eenvoudige levensleer’, ‘de Zuivere 
Wereld’ en ‘anti-rationalistisch Betoog’.48 In 1897 verscheen het in de derde Studies 
als ‘Redekunstige grondslag van verstandhouding’. Het werk is door Bastiaan Willink 
in verband gebracht met de filosofie van Ernst Mach en Ludwig Wittgenstein.49 Ook is 
het bestudeerd als grondleggend werk van de Nederlandse signifische beweging, die 
zich ten doel stelde de menselijke verstandhouding te verbeteren door het  

                                                        
43 Schoenmaekers vestigde zich in 1912 in Blaricum en daarna in Laren waar hij in de kolonie van 
gedachten wisselde met andere utopisten, waaronder schilders, schrijvers, wiskundigen, theosofen en 
christenanarchisten. Gasten, ‘Pseudo-mathematica en beeldende kunst’ (1978); Heyting, De wereld in 
een dorp (1994)  197-200. Of Ortt en Schoenmaekers elkaar hebben gekend is mij niet bekend. Ortt 
woonde al vanaf het mislukken van de christenanarchistische kolonie van de Internationale 
Broederschap in 1903 niet meer in Blaricum. 
44 Hanegraaff, ‘Esoterie, occultisme en (neo)gnostiek’ (1992) 8. 
45 Van Eeden, ‘Het rijk der wijzen’ (1882) 60. 
46 In een brief aan Albert Verwey schreef hij op 4 september 1884: ‘Een “mathematisch juist” woord 
is een hersenschim. […] Nauwelijks zijn wij buiten de wetenschappelijke taal of alles is benadering.’ 
Brief Frederik van Eeden aan Albert Verwey, d.d. 4 sept. 1884. 
47 Van Eeden, Dagboek I (1971) 19 feb. 1893. 
48 Ibidem, 19 februari 1893, 6 juli 1893, 26 juli 1893, 21 maart 1896, 1 april 1896. 
49 Van Eeden, Redekunstige grondslag van verstandhouding (1975) 7-25. Opnieuw uitgegeven als: 
Van Eeden, Logische Grundlage der Verständigung (2005) 1-11. 
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verduidelijken van woorden, concepten en metaforen. De introductie van de significa 
in Nederland kwam voort uit de ontmoeting van Van Eeden met Lady Welby in 1892 
en de intensieve gedachtenwisselingen die hij onderhield met zijn ‘Engelse moeder’ in 
de jaren daarna.50 

Het belangrijkste doel van Van Eeden in ‘Redekunstige grondslag’ is om de 
grenzen af te bakenen tussen de wetenschappelijke en de poëtische taal. En hij wil hun 
onderlinge hiërarchie bepalen, die – het mag niet verbazen – uitpakt in het voordeel 
van de poëzie: ‘Over het hoogste en heiligste mag en kan alleen gesproken worden in 
poëzie, wie anders beproeft bederft de taal en schendt het heiligste.’51 Deze gedachten 
zou hij na 1900 verder uitwerken in een aantal essays, waaronder het aan het begin van 
dit hoofdstuk genoemde essay ‘Poëzie, wijsbegeerte en mathesis’, maar ook in 
‘Kooningschap en dichterschap’ en ‘Weetenschappelijke mystiek’. In al deze ‘anti-
rationalistische betogen’ gaat Van Eeden zeer rationalistisch te werk. De poëzie mag 
dan het hoogste en heiligste zijn, de wiskunde komt hierbij ook dicht in de buurt. 

In de ‘Redekunstige grondslag’ maakt Van Eeden een gradueel onderscheid tussen 
symbolische taal, die geschikt is om het abstracte (maar het minst werkelijke) te 
beschrijven, en beeldende taal, waarmee het concrete (het meest werkelijke) kan 
worden beschreven. De ultieme symbolische taal is de wiskunde. De eerste stelling van 
‘Redekunstige grondslag van verstandhouding’ luidt:  
 

Het ideale betoog is het mathematische. Uitgaan van axioma’s. Alleen termen 
invoeren van bepaalde, onveranderlijke waarde. Inductief komen van het 
eenvoudige tot het samengestelde. Synthetisch voortbouwen, niet sneller, dan de 
volkomen bevestiging van al het voorafgegane gedoogt.52 

 
Van Eeden getuigt hiermee van zijn schatplichtigheid aan de axiomatische methode en 
met name aan Spinoza. Die had in verschillende van zijn werken de ‘ordo geometrica’ 
(geometrische betoogtrant) toegepast, die in navolging van Euclides’ Elementen een 
strikte afleiding met behulp van definities, axioma’s, stellingen en bewijzen 
betekende.53 Aangezien het om afleiden (deduceren) gaat, is het opvallend dat Van 
Eeden in dit verband juist spreekt van inductie. Hoewel inductie inderdaad het 
redeneren van ‘het eenvoudige’ (of bijzondere) naar ‘het samengestelde’ (het 
algemene) is, heeft dit doorgaans betrekking op empirische waarnemingen – en niet, 
zoals bij Van Eeden op abstracte, axiomatische begrippen. In tegenstelling tot Van 
Eedens opvatting worden de wiskunde en de axiomatische methode dan ook meestal 
deductief genoemd – een gevolgtrekking uit het algemene naar het bijzondere.54  

                                                        
50 Schmitz, De Hollandse significa (1990) 54-80. Fontijn gaat slechts summier in op het werk: 
Fontijn, Tweespalt (1990) 410, 412. 
51 Van Eeden, ‘Redekunstige grondslag van verstandhouding’ (1897) 82. 
52 Ibidem, 10. 
53 Historici zijn het er niet over eens of deze geometrische betoogtrant essentieel was voor Spinoza’s 
denken of eerder een strategische keus, dan wel een bijkomstigheid. Harmsen, ‘Spinoza and the 
geometrical way of proof’ (2005) 431-435. 
54 Ook elders noemt Van Eeden de mathematische methode inductief. Van Eeden, ‘Vitalisme’ (1902) 
[1893] 294.  
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Net als veel tijdgenoten was Van Eeden een groot bewonderaar van Spinoza.55 
Maar op een essentieel punt verschilde hij wezenlijk van mening met deze 
Verlichtingsfilosoof. Weliswaar probeert hij in de opbouw van ‘Redekunstige 
grondslag’ de ‘ordo geometrica’ na te volgen door zijn betoog op te bouwen volgens 
stellingen en bewijzen hiervoor. Maar in tegenstelling tot Spinoza vindt Van Eeden dat 
deze betoogtrant alleen mogelijk is wanneer ze toegepast wordt op abstracte, 
eenvoudige zaken. Om over het concrete, levende, gevoelsmatige te kunnen spreken, is 
intuïtieve kennis nodig en een andere vorm van expressie, namelijk kunst, muziek en 
poëzie.56 Later zal ik nog nader ingaan op de nadruk die zowel Van Eeden als Ortt 
legde op de intuïtie (zie § 4.3).  

Gradaties waarbij het taalgebruik zich tussen symbolisch-abstract en beeldend-
concreet bevindt, zorgen voor verwarring. Dit is het geval in de natuurwetenschap en 
de wijsbegeerte. Wanneer Van Eeden spreekt over de gradaties in de verschillende 
vormen van expressie, gebruikt hij vaak de kwalificaties ‘zuiver’ en ‘onzuiver’. In zijn 
dagboek noemde hij het werk niet voor niets de ‘Zuivere Wereld’. Het verlangen naar 
zuiverheid is door de historicus Arnold Labrie een van de opvallendste kenmerken van 
de Europese cultuur in deze periode genoemd.57 De gehele filosofie van voor de 
negentiende eeuw karakteriseert Van Eeden als een ‘mengsel van mathésis en slechte 
poëzie’ dat door de ‘onzuivere werkwijze een aanstoot voor den Dichter’ vormde.58 De 
ontaarding is begonnen ‘in den steeds redeneerenden Socrates, in den quasi-
mathematischen Spinoza, in den quasi-wetenschappelijken Kant.’59 ‘Zuivere’ vormen 
van expressie zijn alleen de vormen die zich aan weerskanten van het spectrum 
bevinden: wiskunde en kunst: ‘Mathesis is zuiver symboliek, poëzie bijna zuiver 
beelding, wijsbegeerte half symboliek, half beelding.’60 In de wiskunde zijn getallen de 
meest zuivere abstracties, nog zuiverder dan meetkundige figuren. Poëzie omschrijft 
Van Eeden als: 
 

elk sterk en zuiver spreken, waarbij de taal kracht heeft niet alleen door haar 
abstracte beteekenis, maar ook door haar klank, haar beeldende en muziekale 
uitdrukking. Zulk een taal behoeft geen vast metrum of rijm te hebben, maar wel 
altijd rhytme en welluidendheid of klankrijkheid.’61  

 
Van Eeden kiest hier niet zonder reden muziektermen om poëzie te beschrijven. 

Muziek neemt voor hem een bijzondere plaats in, omdat het de zuivere vormen van 
zowel wiskunde als kunst in zich verenigt: 

 
Muziek kan het hoogst denkbare uitdrukken, is zuiver concreet als geluid, en kan 
zuiver geabstraheerd worden. Muziek is ook denkbaar zonder geluid, als enkel 
verhoudingen en getallen van groote samengesteldheid. […] Muziek schijnt dus 

                                                        
55 Thissen, De spinozisten (2000) hfst.10. 
56 Van Eeden, ‘Redekunstige grondslag van verstandhouding’ (1897) 9, 17, 82. 
57 Labrie, Zuiverheid en decadentie (2001) 31. Vgl.: Van Tricht, Frederik van Eeden (1934) 76, 84. 
58 Van Eeden, ‘Kooningschap en dichterschap’ (1918) [1910] 39. 
59 Van Eeden, ‘Redekunstige grondslag van verstandhouding’ (1897) 82. 
60 Ibidem, 16, zie ook: p. 12, 15, 16.  
61 Ibidem, 82. 
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het meest te naderen tot een zuiverder en volmaakter wijze van begrijpen van het 
bestaande.62   

 
De relatie tussen muziek en wiskunde is al eeuwenoud. De visie op muziek als een 
medium dat ons toegang verschaft tot ‘een zuiverder en volmaakter wijze van 
begrijpen tot het bestaande’ vindt haar oorsprong, niet verwonderlijk, wederom bij 
Plato. Net als wiskunde biedt muziek inzicht in de wereld van de Ideeën.63 In de 
negentiende eeuw werd de hoge, verheven positie van muziek veelvuldig benadrukt, 
onder anderen door de filosofen Schopenhauer en Nietzsche. Op de invloed van 
Schopenhauer op Van Eedens denken is al vaker gewezen en deze moet ook wat dit 
punt betreft benadrukt worden.64 In Die Welt als Wille und Vorstellung (1819) verheft 
Schopenhauer muziek boven de andere kunsten: 
 

De muziek is dus geenszins, zoals de andere kunsten, de afbeelding van de 
ideeën; maar afbeelding van de wil zelf, wiens objectivatie ook de ideeën zijn: 
daarom juist werkt de muziek zo veel machtiger en indringender dan de andere 
kunsten: want deze spreken slechts van de schaduw, zij echter van het wezen.65 

 
Van Eedens bewondering voor muziek blijkt op vele plaatsen in zijn oeuvre. De 

metafysische rol die muziek kan vervullen, wordt vaak door hem benadrukt. In het 
gedicht ‘Van de passie-looze lelie’ ziet hij de door hem meest bewonderde 
componisten, Bach en Beethoven, als zijn broeders en bemiddelaars bij God.66 In Van 
de koele meren des doods (1900) brengt Beethovens muziek een welhaast mystieke 
ervaring bij Hedwig teweeg: ‘Hedwig voelde zich overrompeld en verrast, onmiddelijk 
gansch in de macht van dit hooge, teedere, zeer dierbare en over-sterke.’67 Ook in 
Sirius en Siderius II (1914) speelt muziek een belangrijke rol. Aan het eind van het 
boek ontmoet Sirius de concertpianiste Ellie van Wijk, waarvoor de toentertijd 
beroemde pianiste Elly Ney, met wie Van Eeden bevriend was, model moet hebben 
gestaan.68 Sirius bezit, als voorloper van de nieuwe mens, een aangeboren muzikale 
begaafdheid. Zonder enige muzikale vorming speelt hij het thema van een Beethoven-
sonate na dat hij even tevoren heeft gehoord tijdens een concert van Ellie. Wat hij daar 
had gehoord was zo zuiver, zo ‘onvermengd schoon, zooals niets anders ter waereld’. 
Sirius vermoedt dat er een dieper wezen schuilt achter de muziek en hij is teleurgesteld 
als hij merkt dat Ellie dit niet begrijpt en het alleen heeft over dansende geluiden of 
‘luchttrillingen’. Vervolgens krijgt Sirius een visioen waarin de Glansrijke alle 
luisteraars van een concert verbindt ‘tot één aandoening van harmonie en schoonheid’. 

                                                        
62 Ibidem, 14. Zie ook p. 21: ‘Het beeldend woord, de poëzie, beeldt het bestaande meer direct af. 
Niet geheel direct omdat het altijd gedeeltelijk symbolisch is. Muziek kan het meest directe beeld der 
realiteit heeten.’ 
63 Kemperink, Het verloren paradijs (2001) 308-309. 
64 Schmitz, De Hollandse significa (1990) 72-73; Fontijn, Tweespalt (1990) 60-61, 311, 460. 
65 Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (Leipzig 1819) zoals geciteerd door 
Schmitz, De Hollandse significa (1990) 72. 
66 Van Eeden, Van de passielooze lelie (1901) 135; Fontijn, Tweespalt (1990) 358. 
67 Van Eeden, Van de koele meren des doods (2004) [1900] 154. 
68 Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 274-275. 
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Het boek eindigt met een brief die Sirius aan Ellie schrijft waarin hij aankondigt dat hij 
‘veel heerlijker muziek’ wil gaan maken, namelijk het oplossen van sociale problemen 
zodat alles ‘harmonie en schoonheid’ wordt.69  
 

De betere wereld 

Door hun zuivere uitdrukkingswijze verschaffen wiskunde en kunst, met name muziek 
toegang tot het hogere, tot ‘een volmaakter wijze van begrijpen van het bestaande’. Dit 
gaat een stap verder dan Ortt: wiskunde staat niet alleen symbool voor het hogere, het 
brengt ons ook nader tot een hogere, betere wereld in de ogen van Van Eeden. Door 
een verbinding tot stand te brengen tussen het ware, het schone en het goede weet hij 
de platonische visie op de wiskunde te gebruiken om zijn utopisme onderbouwen.70 In 
de artikelen ‘Poëzie, wijsbegeerte en mathesis’ (1906) en ‘Kooningschap en 
dichterschap’ (1910) komt deze utopistische functie van de wiskunde duidelijk naar 
voren. Omdat beide toegang hebben tot een hogere, eeuwige waarheid, zijn de 
wiskundige en de dichter bondgenoten tegenover de aanmatigingen van het 
rationalisme in wetenschap en wijsbegeerte. De dichter voelt zich door de moderne 
wiskundige ‘gesteund en verhelderd, in werkelijke toenadering tot het eeuwig-zijnde, 
dat hij in zich leven voelt, en in zijn taal te beelden bracht.’ Van alle wetenschappen is 
de wiskunde ‘de oudste, de onwrikbaarste en de eerbiedwaardigste.’71 Wiskunde is de 
ultieme waarheid en wiskundigen zijn, samen met de dichters de koninklijken die 
voorop lopen in de geestelijke verovering van de wereld: 

 
En nu is er weer een waarheid die oover alle natuurweetenschappen heerscht, dat 
is de mathesis, de grondwet van ons denken, weeten en meedeelen.  
[…]  
En al zoekende naar het centrale punt van waaruit alle menschelijke 
werksaamheid, de gansche menschenwaereld geregeerd wordt, komen we tot de 
werkplaats van enkele fijne intelligenties die beezig zijn de geestelijke constitutie 
der menschheid te herzien. 
De arbeid van wiskundigen als de Amerikaan Peyrce [sic], de Duitscher Cantor, 
de Italiaan Péano, zal meer invloed hebben op het denken en handelen der 
geheele menschheid in de volgende eeuwen, dan het werk der thans in naam of 
inderdaad als Kooningen heerschenden.72 

  
De namen die Van Eeden hier noemt zijn allemaal wiskundigen die hij bestudeerde 

en waarover hij aantekeningen maakte die als basis dienden voor de genoemde 

                                                        
69 Van Eeden, Sirius en Siderius. Tweede deel: het kind (1914) 246-278. 
70 Zie voor het verband tussen deze platonische drieëenheid en de veranderende literatuuropvattingen 
van de Tachtigers in de jaren 1890: Kemperink, ‘Utopisme en schoonheid rond 1900’ (2005). Over de 
platonische oorsprong van deze drieëenheid, zie: Bos, ‘De zeventiende eeuw – wiskunde aan het 
begin van de moderne tijd’ (2006) 122-123. 
71 Van Eeden, ‘Poëzie, wijsbegeerte en mathesis’ (1908) [1906] 156, 160-161, 163. 
72 Van Eeden, ‘Kooningschap en dichterschap’ (1918) [1910] 32-33. 
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artikelen.73 Al in 1895, terwijl hij aan Het lied van schijn en wezen werkte, verdiepte 
Van Eeden zich in de wiskunde. In zijn dagboek schreef hij: ‘Ik werk wiskunde, wat 
mij zeer interesseert.’74 Maar hij ging er pas echt grondig mee aan de slag rond 1906. 
In zijn aantekeningen noemt hij de volgende wiskundigen: Cassius Jackson Keyser, 
Benjamin Peirce, Bernhard Riemann, Henri Poincaré, Karl Weierstrass, Gottlob Frege, 
Paul Tannery, Giuseppe Peano, Giuseppe Veronese, Alfred North Whitehead, Bertrand 
Russell, Georg Cantor, Richard Dedekind, en Felix Klein. 

Met dit rijtje geeft hij aan goed op de hoogte te zijn van de nieuwe richtingen in de 
wiskunde, waarin het grondslagenonderzoek haar beslag kreeg. Hij noemt een aantal 
wiskundigen wier ideeën over een ware, schone en goede wiskunde hem erg moeten 
hebben aangesproken. Van Poincaré las hij meerdere werken.75 In La science et 
l’hypothese (1902) ging deze Franse wiskundige niet uit van waarheid, maar van 
handigheid bij de keuze voor een bepaalde meetkunde (zie § 4.3). Toch speelde 
waarheid voor de in wezen conservatieve Poincaré wel degelijk een rol, maar deze was 
voor hem van een morele orde. In zijn latere La valeur de la science (1905) omschrijft 
hij de wiskundige wetten als uitdrukkingen van harmonie, waarheid en schoonheid.76  

Van Keyser, een Amerikaanse wiskundige en filosoof die in zijn land een van de 
eersten was die de nieuwe richtingen in de wiskunde signaleerde, las Van Eeden een 
tweetal artikelen die waren verschenen in The hibbert journal en The monist – geen 
wiskundige vakbladen, maar filosofische tijdschriften. Naast ideeën over een vierde 
dimensie en een hyper-kosmos, waarop ik in de volgende paragraaf dieper zal ingaan, 
spreekt de verheven opvatting die Keyser van wiskunde heeft Van Eeden erg aan. In 
zijn aantekeningen haalt hij passages aan die de wiskunde beschrijven als het domein 
van zuivere, onweerlegbare, Goddelijke kennis en de wiskundige als Gods bewustzijn 
die Zijn gedachten tracht te begrijpen. Volgens Keyser is wiskunde de hoogste vorm 
van kunst, die zelfs nog boven muziek staat. In zijn eigen woorden schrijft Van Eeden 
tot slot: ‘[…] mathesis doet begrijpen wat kan bestaan en wat wij kunnen worden.’77 
Hij had in de wiskunde en in wiskundigen bondgenoten ontdekt in zijn strijd voor een 
betere wereld. In de jaren hierna bleken wiskundigen die zijn utopistische idealen 
deelden ook in eigen land te vinden, nota bene bij hem om de hoek. 

Aan het rijtje wiskundigen uit het hiervoor gegeven citaat uit ‘Kooningschap en 
dichterschap’ voegde Van Eeden in 1917, toen het artikel in Studies III verscheen (het 
was oorspronkelijk in 1910 gepubliceerd in De gids), nog de namen van Brouwer en 
Gerrit Mannoury toe. In de voorafgaande jaren had hij kennisgemaakt met deze 
wiskundigen, in wie hij bondgenoten vond in zijn strijd voor een betere 
verstandhouding. Uit Van Eedens verslag van zijn eerste ontmoeting met Brouwer in 
1915 blijkt dat hij in hem het prototype zag van de koninklijke, nieuwe mens:  
 

                                                        
73 Van Eeden, Aantekeningen en citaten. 
74 Van Eeden, Dagboek I (1971) 7 februari 1895. 
75 Van Eeden, Aantekeningen en citaten; N.N., Bibliotheek van wijlen dr. Frederik van Eeden (1934) 
23. 
76 Mehrtens, Moderne - Sprache - Mathematik (1990) 231-232, 253. 
77 Van Eeden, Aantekeningen en citaten. 
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Een sympathiek man, met de aardige manieren van een geniaal mensch. 
Wonderlijk is het dat zoo vaak mathematische begaafdheid samengaat met 
vrijheid van oordeel en eedel karakter. [...] Hij had in zich reeds het idee van den 
Forte-kring gevormd.78 

  
Brouwer was zich, net als Van Eeden zelf, terdege bewust van zijn profetische 
roeping.79 Drie dagen na hun ontmoeting werd de eerste vergadering voor de 
Amersfoortse ‘Internationale Academie voor Wijsbegeerte’ gehouden, waarin Van 
Eeden een voortzetting zag van zijn Forte-Kring-ideeën (zie § 2.2).80 In een 
vergadering bij Brouwer stelde deze het grondbeginsel van het instituut vast: 
‘Vernieuwde waardebepaling der leevens-elementen van individu en maatschappij’. 
Van Eeden schreef in zijn dagboek: ‘Wie de waardebepaling wijzigt, wijzigt van zelve 
den gang der menschheid.’81   

Niet alleen in zijn ‘rationalistische anti-rationalistische betogen’, maar ook in 
enkele creatieve werken had Van Eeden op de verbinding tussen een betere 
verstandhouding en een betere wereld gewezen en daarbij vaak de wiskunde als 
voorbeeld genomen. In dezelfde tijd dat Van Eeden aan ‘Redekunstige grondslag van 
verstandhouding’ werkte, schreef hij ook het eerste deel van het filosofische dichtwerk 
Het lied van schijn en wezen. Uit de openingszin van ‘Redekunstige grondslag’ blijkt 
dat hij het werk als toelichting schreef bij zijn literaire werk. De klare taal en opzet was 
een handreiking voor het publiek, voor ‘elkeen die in de vlottende aandoeningen van 
poëtische beelding en fantasie meent geen genoegzame bevrediging te kunnen 
vinden.’82 De vorm verschilt, maar de ideeën die in beide werken naar voren worden 
gebracht komen overeen. Dit blijkt met name uit de zesde zang van het eerste deel van 
Het lied van schijn en wezen, waarin het onderscheid tussen dode, symbolische en 
levende, beeldende taal centraal staat.83 En weer brengt Van Eeden muziek naar voren 
als ultieme, zuivere ‘taal’ – deze nadruk wordt hier nog versterkt door de versregel te 
laten verspringen: 

 
Maar wie noemt woorden zo volmaakt? 
    Muziek,  
muziek alleen, dat is der spraken wonder,  

                                                        
78 Van Eeden, Dagboek III (1971) 22 okt 1915. 
79 Op 9 augustus 1903 schreef Brouwer aan zijn vriend Carel Adama van Scheltema: ‘[…] 
uitverkorenen zijn wij – niet voor ons pleizier in de wereld – wij zijn de profeten, die, boden tusschen 
God en het menschdom, de ontwikkeling, het werken, de groei, de ontbloeiing daarvan leiden en 
bezielen […].’ Koetsier, ‘Arthur Schopenhauer and L.E.J. Brouwer’ (2005) 574-575. 
80 Schmitz, De Hollandse significa (1990) 211; Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 407-409. In 1916 
splitste een groep rond de theosoof Reiman zich af en richtte de Internationale School voor 
Wijsbegeerte in Leusden op. Het ‘Internationaal Instituut voor Wijsbegeerte’, zoals de Academie 
vanaf 1917 was gaan heten, viel in 1922 uiteen. De vier overgebleven leden (Brouwer, Van Eeden, 
Van Ginneken en Mannoury) richtten toen een nieuwe vereniging op: de ‘Signifiese Kring’. Schmitz, 
De Hollandse significa (1990) 302-303.  
81 Van Eeden, Dagboek III (1971) 7 december 1915. 
82 Van Eeden, ‘Redekunstige grondslag van verstandhouding’ (1897) 8. 
83 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 46-50. Zie hierover ook: Schmitz, De 
Hollandse significa (1990) 67-68. 
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beeld noch symbool, maar wezen, gansch uniek 
 
van heil’ge zuiverheid. Immers verbond er  
zich hoogste geest aan soberst moevement, 
en geeft’ het uiterste wat door ons zonder 
 
bemiddling van abstractie wordt gekend.84 

 
Muziek bemiddelt zonder abstractie. Toch is de wiskunde in al haar abstractie ook in 
staat om iets van het Absolute, van God te ontdekken: 
 

Maar d’afschijn zien wë, en Zijn groote stem 
vernemen wij wel in ’t bedekt gefluister 
 
van cijf’ren en abstracties, – in d’omklem- 
ming der relatiën geprangd, ontberen 
nochtans wij nooit aankondiging van Hem.85 

 
In de achtste zang vinden we de visie op wetenschap – of bedoelt Van Eeden hier met 
‘het begrip der maten’ eigenlijk alleen de wiskunde? – als kennis Gods wederom. Nu 
wordt ook de samenwerking en vreedzaamheid benadrukt die hiermee hand in hand 
gaat: 

 
Wetenschap heette zij, ’t begrip der maten, 
van des beweegs bewegeloos verband, 
 
dat in den bouw des Als onwrikbaar staat en 
met goddelijke liefde en stilte schraagt 
den chaos van onrustig zijn en haten.86 

 
In het derde deel, dat pas in 1922 verscheen, wordt de lof van de wetenschap van 
‘zuiver meeten’, waarmee weer vooral de wiskunde bedoeld lijkt, nogmaals bezongen. 
Tegenover de chaos en de onzuiverheid staat de orde en de zuiverheid, of in één woord 
dat voor Van Eeden al het goede symboliseert: de ‘Harmonie’. Uit deze passage blijkt 
hoezeer Van Eeden poogt het ware met het schone en het goede te verbinden. En let 
wederom op zijn hiërarchie hierbij – de poëzie staat altijd nog een trede hoger dan de 
wetenschap: 
 

De weetenschap verhoogt door zuiver meeten 
de eedelste vreugd, ’t verstaan der Harmonie 
in ’t waereld-Al – ook liefderijk mag zij heeten, 
  
want zij vereent in waarheid allen die 
haar strenge taal begrijpen – mits de schoonheid 

                                                        
84 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 48. 
85 Ibidem, 49. 
86 Ibidem, 55. 
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haar leiden blijft en ’t licht der poëzie,  
 
mits zij niet smoort in dorheid en gewoonheid, 
daar toch geen dood begrip maar leevend Heil 
en Liefdevuur ons tot Eeuw’gen troon leidt.87 

 
Hoewel de dichtvorm zich volgens Van Eedens eigen signifische ideeën 

hiërarchisch boven andere tekstvormen bevond, verwerkte hij deze ideeën behalve in 
Het lied van schijn en wezen  niet verder in gedichten, maar in romans en 
beschouwende teksten.88 Hij gebruikte de wiskunde in deze werken als schakel tussen 
significa en utopisme. De wetenschap en met name haar ‘zuiverste’ representant, de 
wiskunde, kon als analogie van de significa worden aangegrepen. In het derde deel van 
De kleine Johannes wordt Markus Vis door dokter Cijfer en professor Bommeldoos 
aan een geneeskundig onderzoek onderworpen, waaronder een – met veel ironie 
beschreven – schedelmeting. Markus oefent scherpe, signifische kritiek uit op de 
stamelende, raaskallende wetenschap die onvolkomen vragen stelt die zich voordoen 
als volkomen antwoorden. Ten slotte voert hij de wiskunde aan als lichtend voorbeeld 
voor de significa, de ‘leer der betekenissen’:  
 

‘Gij hebt door de samenwerking en de verbroedering onder de wijzen een leer der 
verhoudingen gemaakt, die mathesis heet. Maakt zo een leer der betekenissen, 
want gij werpt met woorden in ’t wilde naar het schoonste en tederste leven, zoals 
kinders vlinders willen vangen met mutsen en tassen.’89 

   
Net als in Het lied van schijn en wezen wordt de wiskunde als een soort voorloper van 
de nieuwe taal en daarmee van verbroedering beschouwd. Deze visie zou later ook 
door Mannoury worden verwoord. Zo schrijft Mannoury in zijn inaugurele rede van 
1917 dat de sociale betekenis van de wiskunde ligt in het ontwarren en verbeteren van 
denk- en spreekgewoonten en van ‘woordgebouwen’ van mensen.90  

Het meest uitvoerig gaat Van Eeden in op de verbinding tussen wiskunde, significa 
en utopisme in drie artikelen voor De Amsterdammer (1918). De wiskunde is het vak 
‘dat als ’t ware van zelve tot Significa voert en het meest dringend er de noodzaak van 
toont.’ Hij citeert Mannoury’s bewering dat mathesis woordkunst is, want ‘cijfers en 
teekens zijn toch maar oovereen gekoomen bekortingen, van zinnen en woorden.’ De 
dominante metafoor is wederom de zuiverheid. Van Eeden was zich overigens van de 
symbolische waarde van dit begrip bewust. ‘De Wijze’ ziet de kracht van de 
verbinding tussen ‘hygiënische reinheid’ en ‘het reine leeven, de reine gedachte, de 
zuivere leer, het reine voelen en denken.’91 De significa en de ‘woordkunst’ van poëzie 
en wiskunde konden de zuivere, betere wereld naderbij brengen. 
 

                                                        
87 Ibidem, 136. 
88 Schmitz heeft deze literaire verwerking van de significa uitvoerig en gedegen beschouwd. Schmitz, 
De Hollandse significa (1990) 121-133. 
89 Van Eeden, De kleine Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] 376. 
90 Schmitz, De Hollandse significa (1990) 253. 
91 Van Eeden, ‘Significa I, II en III’, 16 maart, 23 maart, 6 april 1918. 
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De uitkomst van de grondslagendiscussies in de wiskunde was dat deze een voorbeeld 
bij uitstek werd van een modern discours: gesloten en naar binnen gericht. De 
wiskunde kenmerkte zich niet meer door het bestuderen van een bepaald object, maar 
door de taal waarin zij zichzelf vatte.92 Maar deze autonomie betekende niet dat de 
wiskunde daardoor losstond van de haar omringende maatschappij. Naast het nut dat 
zij vervulde voor andere wetenschappen en daarmee voor technologische toepassingen, 
vormde zij door haar taal op zich een lichtend voorbeeld. Door haar ‘zuiverheid’, haar 
zelf-reflexiviteit, was de wiskunde voor schrijvers als Van Eeden, doordrongen van de 
‘l’art pour l’art’-gedachte, zeer bewonderenswaardig en een bondgenoot in de strijd 
voor een betere wereld. In dezelfde tijd dat de wiskunde een nieuwe taal voor zichzelf 
schiep, ontstonden er allerlei initiatieven om een nieuwe taal en daarmee een nieuwe 
mens te scheppen. Niet alleen de significa, die hier centraal stond, maar ook het streven 
naar een wereldtaal, in de vorm van eind negentiende eeuw ontwikkelde kunsttalen 
zoals het Volapük en het Esperanto, kunnen in dit licht worden gezien. Esperanto 
betekent niet voor niets ‘degene die hoopt’. De eerder genoemde Italiaanse wiskundige 
Peano schiep eveneens een eigen taal, het Latino sine flexione of Interlingua, waarin 
hij sommige van zijn werken publiceerde.93 Dergelijke initiatieven, die weliswaar vaak 
niet aan hun eigen hoge verwachtingen hebben voldaan, behoren tot de talloze 
experimenten, de ‘nieuwe vormen’ die zo kenmerkend zijn geweest voor het begin van 
de twintigste eeuw. 
 

Wiskunde en wetenschap als gebouw 

Bezien in het licht van Van Eedens ideeën over taalvernieuwing is het interessant om 
zijn eigen taalgebruik met betrekking tot de wetenschap in het algemeen en de 
wiskunde in het bijzonder hier wat nader te beschouwen. De karakterisering van de 
wiskunde als ‘zuiver’ is al ter sprake gekomen. Een ander aspect waaruit de 
bewondering voor de wiskunde valt af te leiden, is het gebruik van metaforen waarin 
de wiskunde als een gebouw wordt voorgesteld. Van Eeden gebruikt vaak 
gebouwmetaforen als hij het over de wetenschap in het algemeen heeft. Bijvoorbeeld in 
de op het eerste gezicht anti-rationalistisch ogende parapsychologische studies, spreekt 
hij van de natuurwetenschap als ‘een fraai en imposant gebouw […] en wie er aan 
gebouwd heeft moet het wel lief krijgen’ en van natuurwetenschappers als ‘de 
bouwmeesters onzer menschenwijsheid.’94 De wiskunde karakteriseert hij als ‘het 
eenige onveranderlijke in het gansche gebouw.95 In ‘Kooningschap en dichterschap’ 
verbindt Van Eeden de poëzie en de wiskunde in een bouwmetafoor: ‘De Dichter delft 
de stenen waarvan de mathesis haar huis bouwt.’96 In de eerder behandelde passage uit 
Het lied van schijn en wezen voert hij de bouwmetafoor zo ver door dat de wetenschap 
                                                        
92 Mehrtens, Moderne - Sprache - Mathematik (1990) 8, 10, hfst. 6. 
93 Oostendorp, Een wereldtaal (2004) 27, 32, 56, 144-145. 
94 Van Eeden, ‘Ons dubbel-ik’ (1905) [1888] 169; Van Eeden, ‘De spiritistische verschijnselen’ 
(1905) [1890] 200, zie ook: 201, 202, 203, 240, 242-243. Zie ook: Van Eeden, ‘Het ontstaan der 
theosofische beweging’ (1904) [1890] 33. 
95 Van Eeden, ‘Het hypnotisme en de wonderen’ (1905) [1886] 157. 
96 Van Eeden, ‘Kooningschap en dichterschap’ (1918) [1910] 39. 
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als de bouw van een tempel wordt voorgesteld waaraan wetenschappers hun lijfsbloed 
offeren.97 Uit dergelijke passages, maar ook bijvoorbeeld uit zijn latere ontwerp van 
het Godshuis in de Lichtstad blijkt hoezeer het bouwen, de architectuur, voor Van 
Eeden verbonden was met zijn utopisme.98 

Ook Ortt was zeer bedreven in het gebruik van bouwmetaforen voor de 
wetenschap. In ‘Het zoeken naar waarheid’ schrijft hij: ‘[…] we moeten afdalen tot den 
oorsprong van onze kennis, en van dien grondslag uit welbewust, wetende over welke 
bouwstoffen we beschikken kunnen en hoe we daarover beschikken kunnen, het 
gebouw der Waarheid helpen opbouwen.’99 In Medische wetenschap en vivisectie 
(1902) geeft hij in het eerste hoofdstuk, getiteld ‘Het gebouw der wetenschap’, zijn 
visie op de hiërarchie van de wetenschappen. Bovenaan staan de filosofen die ‘de 
sluitsteen op het gebouw zetten’. Zij zijn het die ‘als profeten met koene schetsen en in 
stoute lijnen een beelding van den ganschen Tempel pogen te ontwerpen.’ Dit doen zij 
door, analoog aan de wiskundige axiomatische methode, alle grondwaarheden uit 
andere wetenschappen samen te brengen tot één Waarheid: de Eenheid van het Al. De 
‘bouwmaterialen’ vergaart de wijsbegeerte uit de wetenschappen onder haar: allereerst 
de exacte wetenschappen (met bovenaan de wiskunde), daaronder de twijfelachtige 
wetenschap (‘gisschap’; oftewel de alfa- en gammawetenschappen) en helemaal 
onderaan de leugenachtige wetenschap, met als voorbeeld de niet-euclidische 
meetkunde (zie § 4.2).100 

Van Eeden en Ortt waren verre van origineel in het gebruik van deze beeldspraak. 
Ook door veel wetenschappers werd over de wetenschap als gebouw gesproken. In het 
midden van de negentiende eeuw was het al een gebruikelijke metafoor, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit De weg der wetenschap (1851) van C.W. Opzoomer. Deze 
filosoof heeft het over de ‘bouwstoffen onzer kennis’ en over de geestelijke 
wetenschappen als ‘een schoon gebouw, maar op zwakke fundamenten’.101 Spiritisten 
die streefden naar wetenschappelijke erkenning maakten ook graag gebruik van de 
bouwmetafoor. Volgens de spiritist en schrijver H.J. Schimmel waren de feiten die de 
echtheid van het spiritisme moesten bewijzen ‘de fondamenten, waarop bij toenemende 
kennis een grootscher gebouw wordt waargenomen.’102 De significi hadden het niet 
alleen over ‘taalgebouwen’, maar spraken ook vaak over de wiskunde als een gebouw. 
Het eerste hoofdstuk van Brouwers proefschrift is getiteld ‘De opbouw der wiskunde’. 
De Euclidische meetkunde beschrijft hij als ‘een wiskundig gebouw’, dat ook een heel 
ander gebouw had kunnen zijn.103 Bij Brouwer had de metafoor vergaande 
consequenties. Wiskunde was voor hem een mentale constructie. Alleen datgene wat 
vanuit de ‘oer-intuïtie’ door de geest kon worden opgebouwd, telde als wiskundig 

                                                        
97 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 57-58. 
98 Zie over dit ontwerp § 5.1. 
99 Ortt, ‘Het zoeken naar Waarheid’ (1904) 9. 
100 Ortt, Medische wetenschap en vivisectie (1902) 3-10. Ook in de rest van dit werk voert Ortt deze 
bouwmetafoor ver door, zie bijvoorbeeld p. 15, 17, 18, 19. 
101 Opzoomer, De weg der wetenschap (1851) 27, 143. 
102 Schimmel, ‘Men kan het spiritisme best missen’ (1901) 190. 
103 Brouwer, Over de grondslagen der wiskunde (1907) 118 
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object, in Brouwers terminologie: als wiskundig gebouw. Zo hadden ‘ondenkbare’ 
oneindige verzamelingen voor hem geen bestaansrecht.104 

De beeldspraak van de wetenschap en de wiskunde als gebouw was in de 
negentiende en begin twintigste eeuw wijd verbreid. Dit is niet verwonderlijk gezien de 
betekenismogelijkheden en de positieve connotaties die deze metafoor had. Met een 
gebouw konden goed de grootsheid, de omvattendheid, de geordendheid, de 
tastbaarheid en de vooruitgang van kennis – steen voor steen – worden weergegeven. 
Ondanks alle kritiek en twijfel, die rond 1900 natuurlijk ook het zelfbeeld van de 
wetenschap schokte, bleef deze beeldspraak fier overeind. Tegenwoordig wordt de 
wetenschap niet meer zo vaak als gebouw beschreven, maar veeleer als reis waarin 
grenzen worden overschreden.105 
 

4.2 De vierde dimensie 

De in het voorgaande beschreven bewondering voor de wiskunde als een bijzondere, 
goddelijke vorm van kennis waarmee de wereld verbeterd kan worden, manifesteerde 
zich aan het begin van de twintigste eeuw ook in de grote belangstelling onder 
kunstenaars en schrijvers voor een aan de meetkunde ontleend concept: de vierde 
dimensie.106 Enerzijds gaf dit meetkundige concept een wetenschappelijk aandoende 
legitimatie aan het platonische idee van het bestaan van een ideële werkelijkheid die 
zich achter de aardse verschijningsvormen bevond en toegankelijk werd met behulp 
van wiskundige kennis.107 Anderzijds betekende het ook een relativering van een 
wetenschappelijk wereldbeeld dat al millenia lang als een paal boven water stond: de 
euclidische ruimte. Voor een goed begrip van de literaire verwerking van de vierde 
dimensie bij Van Eeden en Ortt zal eerst de historische ontwikkeling van dit concept 
worden geschetst, waarbij twee zaken van groot belang zijn: de overgang van een 
ruimtelijke naar een temporele invulling van de vierde dimensie en de vermenging met 
occultistisch gedachtegoed. 

Het denken over het bestaan van meer dan drie dimensies was al eeuwenoud, maar 
in de eerste helft van de negentiende eeuw deden zich ontwikkelingen in de meetkunde 
voor die het mogelijk maakte om deze dimensies wiskundig uit te drukken. Aan het 
begin van dit hoofdstuk is al beschreven dat er toen, naast de bijna tweeduizend jaar 
lang als absoluut beschouwde euclidische meetkunde, ook alternatieve, niet-euclidische 
meetkunden ontstonden. In plaats van een meetkunde die de structuur van de fysische 
ruimte beschreef, kwam een meetkunde die zich bezighield met alle meetkundige 
structuren. De vraag welke daarvan het beste de fysische ruimte beschreef, werd vanaf 
dat moment een vraag voor natuurkundigen. Een ontwikkeling die in het verlengde van 
de introductie van de niet-euclidische meetkunde lag, was het ontstaan van de 
                                                        
104 Kuiper, Ideas and explorations (2004) 356-357. 
105 Het motto van de Rijksuniversiteit Groningen luidt bijvoorbeeld: ‘Werken aan de grenzen van het 
weten’. Zie voor de rol die dergelijke metaforen spelen in het communiceren van wetenschappelijke 
ideeën: Väliverronen en Hellsten, ‘From “burning library” to “green medicine”’ (2002) 230. 
106 Henderson, The fourth dimension (1983); Gasten, ‘Pseudo-mathematica en beeldende kunst’ 
(1978); Kemperink, ‘De wiskunde van Theo van Doesburg’ (2002). 
107 Gasten, ‘Pseudo-mathematica en beeldende kunst’ (1978) 66 
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meerdimensionale meetkunde. In Göttingen, waar alle vernieuwingen zich 
concentreerden, hield de wiskundige Bernhard Riemann in 1851 een rede die grote 
bekendheid gaf aan het idee van de meerdimensionale, of n-dimensionale meetkunde. 
Riemann realiseerde zich dat het in een meetkunde die losstaat van de fysische 
werkelijkheid ook mogelijk moet zijn zich een ruimte voor te stellen met meer dan drie 
dimensies. Een vierdimensionale ruimte kan worden gedacht als een model waarin een 
vierde coördinaat-as wordt toegevoegd aan de drie coördinaat-assen van de 
driedimensionale ruimte. Deze vierdimensionale ruimte kan dus wiskundig heel precies 
gedefinieerd worden.108 Voor een wiskundige is het eventuele reële bestaan van een 
dergelijke vier-, of vijf- of meerdimensionale ruimte niet relevant. Toch waren er velen 
voor wie het louter denken van een vierdimensionale ruimte niet genoeg was. Zij 
wilden zich die vierdimensionale ruimte, of eenvoudigweg dé vierde dimensie, wel 
degelijk voorstellen, of er zelfs een fysische realiteit aan toekennen. Het werkelijke 
bestaan ervan zou allerlei tot dan toe als ‘bovennatuurlijk’ gekwalificeerde 
verschijnselen opeens heel natuurlijk maken. 

Vanaf de jaren 1860 verschenen er publicaties van niet-wiskundigen over de 
nieuwe meetkunden, waarin het onderscheid tussen de niet-euclidische en de 
meerdimensionale meetkunde steeds meer vervaagde.109 James Clerk Maxwell was de 
eerste natuurkundige die in de vroege jaren 1870 filosofeerde over de vierde dimensie, 
zowel in correspondentie als gedichten.110 In de vierde herziene druk van The unseen 
universe (1876) van de natuurkundigen Balfour Stewart en Peter Guthrie Tait 
verschijnt de vierde dimensie als een model voor het door hen beschreven onzichtbare 
universum (zie § 3.2).111 Een belangrijke figuur in de popularisatie van de vierde 
dimensie was de Duitse astrofysicus en parapsycholoog Johann Karl Friedrich Zöllner. 
In zijn Transzendentale Physik (1879) beschrijft hij zijn ervaringen met het medium 
Henry Slade. Zöllner was ervan overtuigd dat het werkelijke bestaan van de vierde 
dimensie empirisch kon worden bewezen. Hoewel Slade er niet in slaagde om via de 
vierde dimensie twee houten ringen in elkaar te steken, was de ophef die deze 
experimenten veroorzaakten genoeg om van de vierde dimensie ook buiten Duitsland 
een bekend begrip te maken.112 Zöllners hypothese dat geesten zich in de vierde 
dimensie aan ons openbaarden, vond vooral in spiritistische kring weerklank. Een 
andere spiritist die schreef over de vierde dimensie was de filosoof en politicus Lazar 
von Hellenbach, en wel in zijn Die Vorurtheile der Menschheit (1879). Dit werk 
bevond zich, naast andere werken van Hellenbach, in Van Eedens bibliotheek.113 Van 
Eeden en Ortt noemen Zöllner en Hellenbach, zowel in beschouwend als creatief werk, 
in rijtjes van geleerden die de realiteit van de spiritistische verschijnselen 

                                                        
108 Koetsier, ‘De wiskunde in de eerste helft van de twintigste eeuw’ (2006) 182-187. 
109 Henderson, The fourth dimension (1983) 20. Beide meetkunden kunnen gecombineerd worden, 
maar dit is niet noodzakelijk. 
110 Bork, ‘The fourth dimension’ (1964) 328-330. 
111 N.N. [Balfour Stewart en Peter Guthrie Tait], The unseen universe (1876) 221. Zie hierover: 
Henderson, ‘The “fourth dimension” as sign of Utopia’ (in print). 
112 Henderson, The fourth dimension (1983) 22-23; Connor, ‘Afterword’ (2004) 266. Zie ook: D.B. 
Hermann, ‘Karl-Friedrich Zöllner und die Geisterwelt’, Skeptiker 8 (1995) 40-44.  
113 N.N., Bibliotheek van wijlen dr. Frederik van Eeden (1934) 18. 
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verdedigden.114 Het is waarschijnlijk dat Van Eeden en Ortt via het lezen van 
dergelijke spiritistische literatuur het idee van de vierde dimensie leerden kennen. Voor 
een andere schrijver die ook zeer geïnteresseerd was in het spiritisme, Marcellus 
Emants, was dit in ieder geval de weg waardoor hij op het spoor kwam van de vierde 
dimensie.115  

Een andere ‘bron’ voor de vierde dimensie die Van Eeden wellicht, maar Ortt en 
Emants zeker onder ogen hebben gehad, is de roman Flatland. A romance of many 
dimensions (Londen 1884) van Edwin A. Abbott, in 1886 in het Nederlands 
verschenen als Platland. Een roman van vele afmetingen. Deze wiskundige parabel 
vertelt het verhaal van het Vierkant dat in Platland leeft waar alleen tweedimensionale, 
oftewel platte figuren bestaan en waarin de realiteit van een derde dimensie hardnekkig 
wordt ontkend. Op een dag wordt het Vierkant bezocht door een Bol uit Ruimteland 
die laat zien hoe de wereld van drie dimensies eruit ziet. Het Vierkant schreef het werk 
‘in de hoop dat, even als hij werd ingewijd in de geheimen der drie afmetingen na te 
voren slechts met twee bekend te zijn geweest, zoo ook de burgers van dat hemelsche 
gewest steeds hooger en hooger mogen streven naar de geheimen van vier, vijf of zelfs 
zes dimensies, en daardoor mogen medewerken tot verruiming der Verbeeldingskracht 
[…].’116  

Het beschouwen van wiskunde in het algemeen en de vierde dimensie in het 
bijzonder als middel tot het verruimen van de verbeeldingskracht is tot ver in de 
twintigste eeuw een belangrijk thema gebleven, zeker voor schrijvers en kunstenaars. 
Flatland was meteen een groot succes en werd vele malen herdrukt. In het Nederlands 
verschenen tot 1920 vier herdrukken. Ortt had het werk in ieder geval in 1907 gelezen 
en was er zeer lovend over, zoals ik nog zal toelichten. Bij Van Eeden heb ik geen 
verwijzingen gevonden naar Platland. Emants las het boek zoals gezegd wel, in 1905, 
maar was er in het geheel niet over te spreken. Hij vond dat spiritisten, zoals Zöllner en 
Hellenbach, al eerder zinniger hadden geschreven over de vierde dimensie: ‘Zij menen, 
dat wij na onze dood in de vierde dimensie verzeilen, wat wel mogelijk is.’117 

De ‘verruiming der verbeeldingskracht’ die in Platland genoemd werd, zou ook 
voor de kunstenaars die de vierde dimensie begin twintigste eeuw trachtten te 
verbeelden, waaronder Piet Mondriaan en Theo van Doesburg, een belangrijke rol 
spelen. Volgens Van Doesburg kon de vierde dimensie zintuiglijk ervaren worden met 
behulp van het ‘andere gezicht’, het ‘abstracte oog’, of het ‘X-stralenzintuig’. 
Inspiratiebronnen voor hem waren waarschijnlijk de zogenaamde hyperspace-filosofie 

                                                        
114 Van Eeden, ‘De spiritistische verschijnselen’ (1905) [1890], 214, 229; Van Eeden, De kleine 
Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] 307; Ortt, Het spiritisme (1899) 26; Ortt, Naar het groote licht 
(1899) 315.  
115 Emants, Brieven van Marcellus Emants aan Gonne Loman-van Uildriks (2000) 61. 
116 Een Vierkant en Van Zanten, Platland (1886) ongenummerde openingspagina. 
117 Over Platland schreef Emants op 31 juli 1905 aan Gonne van Uildriks (een vertaalster die 
geïnteresseerd was in het occultisme en ook met Van Eeden en Louis Couperus correspondeerde): 
‘Met hartelike dank zend ik u Platland terug. Oprecht gezegd bevalt het boek me volstrekt niet. Voor 
een toespeling op onze toestanden vind ik het te onbeduidend; voor een schildering van andere 
mogelike toestanden vind ik het… ja, eigenlik ook te onbeduidend.’ Emants, Brieven van Marcellus 
Emants aan Gonne Loman-van Uildriks (2000) 63. 
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en de theosofie.118 In de hyperspace-filosofie van met name Charles Howard Hinton 
werd de ontwikkeling van het intuïtieve vermogen om de vierde dimensie waar te 
nemen benadrukt, dat als een soort wapen tegen het positivisme en materialisme moest 
gelden. Helena Blavatsky, de leidster van de theosofische beweging, moest niets 
hebben van de vierde dimensie, maar een andere bekende theosoof, C.W. Leadbeater, 
zag de vierde dimensie wel als ‘astral vision’.119  

De vierde dimensie was wetenschappelijk en raadselachtig tegelijk. Dit was een 
aansprekende combinatie die ook in enkele andere eind negentiende-eeuwse 
ontdekkingen was terug te vinden. Van Doesburg gebruikte niet voor niets de term ‘X-
stralenzintuig’. Hiermee maakte hij een vaker voorkomende associatie, namelijk de 
verbinding van de vierde dimensie met de in 1895 ontdekte X-stralen (later 
röntgenstralen genoemd, naar de ontdekker Wilhelm Röntgen). De röntgenstraling was 
binnen korte tijd een van de meest bekende en tot de verbeelding sprekende 
wetenschappelijke prestaties geworden.120 Het vermogen om een voor het menselijk 
oog onzichtbare wereld waar te nemen, was nu wetenschappelijk vastgesteld. En dit 
was koren op de molen voor al diegenen die er altijd al van overtuigd waren geweest 
dat de menselijke zintuigen veel te beperkt waren. Voor veel spiritisten en voor Van 
Eeden en Ortt was dit een stokpaardje dat graag bereden werd. Maar wetenschappers 
zelf stonden eveneens voor raadsels. Professor Lorentz schreef in een Gids-artikel dat 
de verschijnselen omtrent de X-stralen ‘helaas nog bijna even zoo vele raadselen 
zijn.’121 Ook Poincaré sprak in dergelijke termen over de X-stralen: ‘Daar is een hele 
wereld die niemand vermoedde. Wat een onverwachte gasten moeten wij een 
betrekking bezorgen.’122 

Een andere wetenschappelijke ontdekking die met beide handen door het 
occultisme, en door daarvoor vatbare kunstenaars en schrijvers, werd aangegrepen, was 
de draadloze telegrafie (1901).123 Als berichten over afstand mogelijk waren, zou 
telepathie toch ook mogelijk moeten zijn, was de redenering. Voor spiritisten en 
theosofen, en voor schijvers en kunstenaars die hierdoor gegrepen waren, was de 
vierde dimensie, net als de röntgenstralen en de telegrafie, een wetenschappelijk bewijs 
voor het bestaan van het onzienlijke. Een spiritist die zeer bedreven was in het 
onderbouwen van het spiritisme met behulp van dergelijke bewijsvoering was H.N. de 
Fremery. Zijn Handleiding tot de kennis van het spiritisme (1904) beleefde twee 
herdrukken. In het boek worden röntgenstralen, trillingstoestanden in de ether, 
protoplasma, evolutie van onze zintuigen, levenskracht, fluïde, magnetisme, de 
draadloze telegraaf, en geestenfotografie tot een amalgaam gevormd dat de lezer moet 
overtuigen van ‘het onomstootelijk bewijs voor het voortleven van het menschelijk 

                                                        
118 Kemperink, ‘De wiskunde van Theo van Doesburg’ (2002) 117. 
119 Henderson, The fourth dimension (1983) 25-33. Van Eeden had De verborgen zijde der dingen 
(Amsterdam z.d.) in zijn bibliotheek staan. N.N., Bibliotheek van wijlen dr. Frederik van Eeden 
(1934) 19. 
120 Henderson, ‘Editor’s introduction’ (2004) 431-432, 447-448. 
121 Lorentz, ‘De door prof. Röntgen ontdekte stralen’ (1896) 511. 
122 Poincaré, Wetenschap en hypothese (1979) [1902, La science et l'hypothèse] 192.  
123 Henderson, ‘Vibratory Modernism’ (2002) 128-129, 138-139. 
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bewustzijn na den stoffelijken dood’.124 De logisch gezien niet zo sluitende redenering 
was kennelijk: Als de wetenschap zelf raadselachtig was, dan moesten alle raadsels 
toch ook wetenschappelijk verklaarbaar zijn? Of, zoals Van Eeden het kernachtig 
formuleerde: ‘Alles is mystiek, van het begin tot het eind, van de diatomeeën tot den 
Melkweg.’125 Daarom zijn ‘het hypnotisme en de wonderen’ even ‘bovennatuurlijk’ als 
de wetenschap zelf (zie over wonderen en de wetenschap § 3.4).  Het opvallende was 
niet alleen dat Van Eeden de natuurwetenschap inlijfde bij het bovennatuurlijke en vice 
versa, maar dat hij de wiskunde hier op platonische wijze buiten en boven plaatste als 
onveranderlijke, absolute kennis: ‘Mathesis is het eenige onveranderlijke in het 
gansche gebouw, maar van die abstractie alleen kan men ongelukkig geen systemen 
maken.’126 De mogelijkheden die de wiskunde bood om het bovennatuurlijke in kaart 
te brengen, zou hij pas later ontdekken. 

Een belangrijke schakel in de popularisering van de nieuwe meetkunden, en 
daarmee van de vierde dimensie, was Poincaré. Ook hij benadrukte het belang van de 
verbeeldingskracht. In zijn La science et l’hypothèse (1902), dat Van Eeden las127, 
schrijft hij: ‘Iemand die er zijn leven aan wijdde zou misschien zo ver kunnen komen 
zich de vierde dimensie voor te stellen.’128 Poincaré was, zoals al eerder ter sprake 
kwam, in zeker opzicht conservatief, onder meer omdat hij de rol van de ervaring bleef 
benadrukken en daarmee wilde bewijzen dat de driedimensionale, euclidische de beste 
meetkunde was.129  

De ontdekking van de relativiteitstheorie bracht een belangrijke wending teweeg in 
het denken over de vierde dimensie. In Wetenschap en hypothese had Poincaré het al 
over de ‘relativiteitswet’.130 Net als Lorentz was Poincaré dichtbij het formuleren van 
dé relativiteitstheorie, maar beiden bleven denken in het conventionele denkkader. Ze 
wilden het concept van de ether behouden – de veronderstelde ‘tussenstof’ waardoor 
licht en andere elektromagnetische straling zich zouden verplaatsen.131 Poincaré’s 
Wetenschap en hypothese verscheen in 1902. Drie jaar later stond er een bijdrage in 
Annalen der Physik van een toen nog onbekende technisch assistent van het Zwitserse 
patentbureau. In dit artikel werd de ether als overbodige hypothese afgedaan en 
datgene wereldkundig gemaakt wat als de ‘speciale relativiteitstheorie’ bekend zou 
worden.132 Nog eens drie jaar later bekeek de Göttinger wiskundige Hermann 

                                                        
124 De Fremery, Handleiding tot de kennis van het spiritisme (1904) 260. 
125 Van Eeden, ‘De spiritistische verschijnselen’ (1905) [1890] 244 
126 Van Eeden, ‘Het hypnotisme en de wonderen’ (1905) [1886] 157. 
127 Van Eeden, Aantekeningen en citaten. Van Eeden las ook Poincaré’s La valeur de la science 
(1905). Van Eeden, Dagboek III (1971) 3 maart 1913. 
128 Poincaré, Wetenschap en hypothese (1979) [1902, La science et l'hypothèse] 83. 
129 Galison, Einstein’s clocks, Poincaré’s maps (2003) 265; Mehrtens, Moderne - Sprache - 
Mathematik (1990) 245. 
130 Poincaré, Wetenschap en hypothese (1979) [1902, La science et l'hypothèse] 104. 
131 Kragh, Quantum generations (1999) 87-90. 
132 In dit verband is het niet nodig om dieper in te gaan op deze theorie, bovendien is informatie 
hierover van anderen met veel meer kennis van zaken, ruimschoots en in toegankelijke vorm 
beschikbaar. Zie bijvoorbeeld: Ibidem, hfst. 7; Galison, Einstein’s clocks, Poincaré’s maps (2003) 
hfst. 5; Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland (1997) 20-36; Bais, De sublieme eenvoud van 
relativiteit (2007). 



  DE LITERAIRE VERWERKING VAN DE WISKUNDE 
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

165 

Minkowski met zijn meetkundige blik het werk van Einstein, want over hem gaat het 
hier natuurlijk, maar ook dat van diens voorgangers Lorentz en Poincaré. Hij 
combineerde Einsteins aanval op de klassieke, absolute tijd met zijn eigen formulering 
van een vierdimensionale meetkunde. In  zijn beroemd geworden rede ‘Raum und Zeit’ 
uit 1908 verklaarde Minkowski dat ‘Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten 
herab sinken, und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit 
bewahren.’133 Hij gebruikte de bekende mythe van Plato’s grot als verduidelijkende 
metafoor; net zoals de gevangenen in de grot alleen de schaduwen op de muur zagen 
dansen, werden klassieke natuurkundigen die tijd en ruimte afzonderlijk zagen, misleid 
door driedimensionale schaduwen. De volle en hogere realiteit van een 
vierdimensionale ‘absolute wereld’ zou zichzelf openbaren door de bevrijding van het 
denken, en vooral door de inzichten die wiskundigen konden bieden.134 Wederom werd 
het belang benadrukt van de verbeeldingskracht bij het zien van de vierde dimensie. 
Einstein zelf was in eerste instantie huiverig voor Minkowski’s herformulering van zijn 
theorie, maar voor zijn ontwikkeling van de algemene relativiteitstheorie (tussen 1907 
en 1915), bleken diens ideeën van essentieel belang.135 

Hoewel de relativiteitstheorie rond 1910 onder natuurkundigen geaccepteerd raakte 
– die door de sterke overeenkomst tussen Lorentz’ en Einsteins theorie tot 1913 
spraken van de ‘Lorentz-Einsteintheorie’ – duurde de bredere acceptatie langer.136 
Einstein werd pas een beroemdheid vanaf 1919, toen experimenten rond een totale 
zonsverduistering zijn theorie bevestigden.137 Vooral in de jaren 1920-1922 verscheen 
een hausse aan niet-wetenschappelijke literatuur over de relativiteitstheorie, zowel 
ondersteunend als afkeurend.138 De temporele opvatting van de vierde dimensie van 
Einstein en Minkowski beleefde ook pas in deze periode haar doorbraak; vanaf de jaren 
1920 werd ze gemeengoed en daarmee een stimulans voor beeldend kunstenaars en 
schrijvers. Er was daarbij duidelijk sprake van een interpretatie. Bij Einstein en 
Minkowski ging het om ruimtetijd: een onafscheidelijk geheel. In de interpretatie ervan 
werd de vierde dimensie vaak eenvoudigweg ‘tijd’ en deze greep daarmee terug op al 
veel langer bestaande noties hierover. Reeds in 1754 schreven d’Alembert en Diderot 
in hun Encyclopédie over een ‘homme d’esprit’, waarschijnlijk de wiskundige en 
astronoom Joseph Louis Lagrange, die het idee van ‘une quatrième dimension’ als tijd 
had geopperd.139  

In de jaren vóór 1920 was de interpretatie van de vierde dimensie als ruimtelijk 
concept – dus als een denkbeeldige vierde as geplaatst op de drie euclidische assen – 
dominant, in ieder geval in de popularisering. Kunsthistorica Linda Henderson heeft dit 
                                                        
133 Minkowski, Raum und Zeit (1909).  
134 Galison, Einstein’s clocks, Poincaré’s maps (2003) 263-264. 
135 Ibidem, 265. 
136 Kragh, Quantum generations (1999) 93, 99; Rispens, Einstein in Nederland (2006) 56. 
137 De Nederlandse astronoom Willem de Sitter speelde in dit opzicht een zeer belangrijke rol, 
aangezien hij de weg plaveide voor de positieve ontvangst van Einsteins theorie in Engeland. Rispens, 
Einstein in Nederland (2006) 130-158. Vgl. Henderson, ‘Editor’s introduction’ (2004) 431; Kragh, 
Quantum generations (1999) 98-104; Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland (1997) 41-43. 
138 Kragh, Quantum generations (1999) 98-99. 
139 Henderson, The fourth dimension (1983) 9, 18. Zie voor de ‘prehistorie’ van het Einstein-
Minkowski heelal: Bork, ‘The fourth dimension’ (1964). 
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meermaals benadrukt.140 Deze dominantie van de ruimtelijke over de temporele 
interpretatie van de vierde dimensie in de jaren 1910 blijkt bijvoorbeeld uit The fourth 
dimension simply explained (1910). Dit boek bundelde de beste reacties die waren 
gekomen op een oproep van The scientific Americain voor ‘the best popular 
explanation of the Fourth Dimension’. Er stond ook een Nederlandse bijdrage in van 
een zekere ‘W.T.’ onder het pseudoniem ‘Cube’. Deze en de andere bijdragen gingen 
alle uit van het meetkundige denkkader rond de vierde dimensie.141 Een voor de 
Nederlandse context relevant werk in dit verband is De vierde dimensie (1915) van de 
Amsterdamse wiskundige Hendrik de Vries. Ook hierin wordt alleen de meetkundige 
interpretatie van de vierde dimensie behandeld. En, het blijkt een constante in 
dergelijke verhandelingen, het belangrijkste bij het bestuderen van de vierde dimensie 
zijn ‘rijpheid van oordeel, onbevangenheid van blik, en onbekrompenheid van 
geest’.142 

Het genoemde werk van De Vries lijkt Hendersons vaststelling wat betreft de 
vertraagde popularisering van Einstein-Minkowski’s ruimtetijd te bevestigen. Maar hoe 
zat het precies met de verbreiding van de temporele vierde dimensie in Nederland? Of, 
anders gesteld, hoe snel werden de ideeën van Einstein en Minkowski in Nederland 
gepopulariseerd? Over de popularisering van Einsteins relativiteitstheorie in Nederland 
is door het proefschrift van Henk Klomp veel bekend.143 De theorie zorgde rond de 
Eerste Wereldoorlog voor een crisis onder het establishment. Een van de eerste 
verwijzingen buiten de kring van natuurkundigen naar Minkowski’s vierdimensionale 
ruimte werd volgens Klomp in 1914 gemaakt door de voorzitter van de ministerraad, 
P.W.A. Cort van der Linden: ‘Indien de wetenschap thans de atomen zelf weder als 
samengesteld moet aannemen, indien het absolute der wiskunde zelf wankelt en de 
wetten der beweging beginnen te wijzen naar een grootere wereld dan waarvan wij in 
onze driedimensionale aanschouwingen bewust zijn: haar dienaren zijn niet bevreesd, 
want onwrikbaar blijft het geloof in de oneindige orde der dingen en de eeuwige wet 
der causaliteit.’144 Klomp noemt naast Cort van der Linden ook G.J.P.J. Bolland 
(1921), Lodewijk van Deyssel (1922), Charles van Deventer (1918), Gerard Heymans 
(1921) én Van Eeden (Paul’s ontwaken, 1913) als vertegenwoordigers van het 
establishment die de relativiteitstheorie bedreigend vonden voor de geldigheid van het 
causaliteitsbeginsel en het vooruitgangsgeloof.145  

Of de vierdimensionale ruimte voor Van Eeden en voor Ortt werkelijk bedreigend 
was, zal blijken uit de nu volgende beschouwing van enkele van hun werken. Hierbij 
staan de volgende vragen centraal: Op welke manier interpreteren zij het concept in 
                                                        
140 Henderson, ‘Editor’s introduction’ (2004) 458. Zie ook: Henderson, ‘A new facet of Cubism’ 
(1971); Henderson, The fourth dimension (1983) 318-321, 339; Zie ook: Gasten, ‘Pseudo-
mathematica en beeldende kunst’ (1978) 62. 
141 Manning, The fourth dimension simply explained (1960) [1910]. Zie ook: Henderson, The fourth 
dimension (1983) 41-42. 
142 De Vries, ‘De vierde dimensie’ (1915) ‘Inleiding’ (ongenummerd). 
143 Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland (1997). Het recentere werk van Rispens, Einstein in 
Nederland (2006) gaat over de receptie van Einsteins theorie onder Nederlandse natuurkundigen en 
over Einsteins contact met hen. 
144 Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland (1997) 63-64. 
145 Ibidem, 64-72. 
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hun werk: ruimtelijk of temporeel? Passen zij daarmee in het bestaande 
historiografische beeld (Henderson; Gasten; Kemperink; Kragh; Klomp)? In hoeverre 
vermengen zij deze ruimtelijke dan wel temporele interpretatie van de vierde dimensie 
met occultistisch (met name spiritistisch) gedachtegoed? Gaat het hen om 
kennisrelativering (epistemologie) of om het aantonen van het werkelijke bestaan van 
een vierde dimensie (ontologie)? 
 

Het ‘eeuwige Nu’ 

In de jaren 1890 ging Van Eeden zich bijzonder interesseren voor de wiskunde (zie § 
4.1). De eerste verwijzing naar de vierde dimensie vinden we in 1897 in zijn dagboek: 
‘Doeff maakt een register, en sprak met me over de tijd als 4e dimensie.’146 De 
gespreksgenoot was Hendrik Doeff, Controleur Binnenlands Bestuur in Nederlands-
Indië en journalist, die een register maakte voor de Studies I, II en III.147 Wellicht had 
hij in Nederlands-Indië, waar een grote interesse bestond voor het spiritisme en de 
theosofie, over de vierde dimensie gehoord.148 Maar wat kunnen we verder uit deze 
summiere opmerking in het dagboek afleiden? Dat een temporele interpretatie van de 
vierde dimensie inderdaad ook al vóór Minkowski’s beroemde rede gemeengoed was – 
hoewel de invulling wel wezenlijk verschilde, zoals eerder is benadrukt. De vierde 
dimensie als tijd speelt bijvoorbeeld ook een rol in The time machine (1895) van de 
door Van Eeden bewonderde schrijver H.G. Wells.149  

In Van Eedens gepubliceerde werk is de eerste verwijzing naar meerdere 
dimensies te vinden in de lezingenreeks De blijde wereld (1903). Deze duikt op in een 
bekende argumentatietrant, die niet alleen door spiritisten werd gebezigd maar ook, zo 
benadrukt Van Eeden zelf, door de hoogleraar natuurkunde Pieter Zeeman.150 Het gaat 
hier om de beperktheid van onze zintuigen en daarmee voor de mogelijkheid van het 
bestaan van ‘wonderen’. Na het behandelen van licht- en luchttrillingen, die maar 
beperkt worden waargenomen door onze zintuigen, en van ionen, die hij vergelijkt met 
zonnestelsels bevolkt met wezens, volgt deze opsomming: 
 

En niet alleen de dimensies, maar ook de aard der bewegingsverschijnselen zijn 
in ’t oneindige verscheiden. Behalve de ons bekende – geluid, licht, electriciteit, 
kathodestralen, Röntgen-stralen, Uranium-stralen – zijn er niet alleen veel meer, 
maar oneindig veel meer. Ook daar is geen midden, geen begin en geen eind. Al 
nemen wij nog zooveel waar, het is maar een oneindig klein deel van wat er waar 
te nemen zou zijn, – hier, op ditzelfde oogenblik, in ditzelfde vertrek – als we er 
maar zintuigen voor hadden. 
[…] 

                                                        
146 Van Eeden, Dagboek I (1971) 31 oktober 1897. 
147 Ibidem, register, CVII. Zie over Doeff ook een brief van Van Eeden aan Henri Borel, d.d. 9 
november 1897: Van Eeden, Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel (z.j. [1933]) 85-86. 
148 Zie over het spiritisme in Nederlands-Indië: Ackers, Het regent steenen (2007).  
149 Wells, The time machine (1993) [1895] 3-6. 
150 Van Eeden, De blijde wereld (1903) 98. 
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Het begrip ‘massa’, al kan de physica er nog niet buiten, lost zich geheel op in 
bewegings-verschijnselen. Beweging zonder massa mag physisch een 
ongeoorloofd begrip zijn, wijsgeerig kan het verdedigd worden. En daar 
tegenover het kleine aantal bekende bewegings-verschijnselen een oneindig 
aantal onbekende staat, moeten wij onze voorstellingen omtrent het wezen der 
stof nooit anders beschouwen als hoogst gebrekkige hulpmiddelen voor onze 
gedachten in een wereld van duistere onkenbaarheid, in vollen zin mystiek. 
Er is geen wijsgeerige mystiek zoo nevelig, zoo schemerig, zoo 
duizelingwekkend als de gewone, nuchtere, mathematische werkelijkheid.151 

 
Het verschil tussen natuurlijk en wonderbaarlijk valt weg. Helderziendheid wordt ook 
wonderbaarlijk geacht, maar: ‘Wie zou voor honderd jaren het telegrafeeren zonder 
draad niet wonderbaarlijk hebben genoemd, doch nu is ’t ons natuurlijk en zoo was het 
immer.’152 Uit deze passage blijkt duidelijk de eerder beschreven argumenteertrant die 
gepaard ging met de vierde dimensie: het benadrukken van de beperktheid van onze 
zintuigen door het noemen van wonderbaarlijke, mystieke wetenschappelijke 
ontdekkingen (licht- en luchttrillingen, ionen, massa als beweging, meerdere 
dimensies, röntgenstralen, radio-activiteit, telegrafie) als bewijs hiervan. 

In 1906 en 1909 verschijnen twee romans van Van Eeden waarin de vierde 
dimensie een rol speelt. In het derde deel van De kleine Johannes komt de vierde 
dimensie ter sprake in een occultistische context – een context die Van Eeden in dit 
werk met ironie beschrijft. Johannes maakt in het derde deel kennis met gravin Dolores 
en komt via haar in contact met de Plejaden, een spiritistisch genootschap met leden uit 
de ‘deftige kringen’. Een van de deelnemers is professor Bommeldoos. Hij is het 
prototype van de hautaine wetenschapper die neerkijkt op het spiritisme, maar de 
gravin wil hem graag bij de seance hebben vanwege het wetenschappelijke cachet dat 
hij hieraan kan verlenen. De professor roept voor aanvang van de seance: ‘Komaan, 
volgelingen van Allan Kardec! waar is de portier, om ons de deur te ontsluiten, 
waardoor we van ’t rijk van drie dimensies in dat van vier zullen stappen?’153 Het 
medium werd dus als een portier gezien die de vierde dimensie kon ontsluiten voor ‘de 
volgelingen van Allan Kardec’ – Kardec was een bij Van Eeden niet geliefde 
aartsvader van het moderne spiritisme.154 Het rijk van vier dimensies blijkt de Plejaden 
die avond niet zo gunstig gezind. De tafel draait en wipt, maar de geestesberichten zijn 
nors of nietszeggend. De onbenulligheid van de mededelingen uit het hiernamaals was 
een wel vaker gehoord verwijt aan het adres van het spiritisme.155 De professor somt 
onderwijl nog de inhoud van zijn magische bibliotheek op, waarin onder anderen 
Hellenbach prijkt – een van de auteurs die de vierde dimensie met het spiritisme in 
verband hadden gebracht.156 Al met al neemt Van Eeden in deze passage het spiritisme, 

                                                        
151 Ibidem, 81-83. 
152 Ibidem, 88. 
153 Van Eeden, De kleine Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] 306. 
154 Van Eeden noemt het spiritisme van Kardec ‘dolzinnige theogonie’. Van Eeden, ‘Het ontstaan der 
theosofische beweging’ (1904) [1890] 39. 
155 Vermeer, ‘“Als de tafel danst, dan wankelt de wetenschap”. De relatie tussen occultisme en 
wetenschap rond 1900 in Nederland’ (2004) 89. 
156 Van Eeden, De kleine Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] 306-309. 
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inclusief de wetenschappelijke pretenties daarvan, stevig op de hak. Hoewel hij zelf 
zeer geïnteresseerd was in het spiritisme, bleef hij lang een sceptische houding 
innemen. In de jaren hierna verloor hij gaandeweg zijn twijfel. Vooral na de dood van 
zijn zoon Paul in 1913 ging hij onvoorwaardelijk geloven in de echtheid van het 
spiritisme, hoewel vlagen van scepsis ook in de jaren hierna nog wel eens de kop op 
staken.157 

In De nachtbruid (1909) wordt de vierde dimensie als zodanig niet genoemd, maar 
de manier waarop Vico Muralto, Van Eedens alter ego, over dromen en de wereld 
‘generzijds’ praat, doet sterk denken aan het spiritistische discours over de vierde 
dimensie. Muralto ziet zowel de droom- als de geesteswereld als een bepaalde ruimte, 
een ‘sfeer’, waarin alles beter, hoger of dieper is. Via zijn ‘droomlijf’ kan hij in contact 
treden met de geestensfeer: 

  
‘Ik stond keer op keer voor het onloochenbaar wonder van een andere ruimte, 
waargenomen door hetzelfde ik, uit hetzelfde centrum van observatie, als de 
ruimte overdag. 
Wat sommige wijzen door bespiegeling hadden vermoed en bevonden, dat wat 
wij ruimte en plaats noemen, niet anders is als één der oneindig vele 
waarnemingswijzen van ons wezen dat noch ruimte beslaat, noch plaats inneemt, 
het ego dat noch hier is noch daar, dat was voor mij gewoon feit geworden, 
waarmede de vertrouwdheid al mijn denken beïnvloedde. Dat ik, zonder mij te 
verplaatsen, in een totaal andere wereld kon terechtkomen, in vele werelden, allen 
met een eigen ruimte, allen met dezelfde evidentie van werkelijk bestaan, allen 
vol leven, vol sensaties, vol schoonheden en verrukkingen – dat werd mij een 
zaak van eenvoudige ondervinding.’ 158  

 
De sfeer waarin de afgestorvenen zich bewegen is een andere ruimte die in alles lijkt 
op de spiritistische voorstelling van een daadwerkelijk bestaande vierde dimensie. 
Maar toch noemt Van Eeden de term nergens; kennelijk vond hij deze term niet 
geschikt voor het beschrijven van zijn spiritistische en parapsychologische ideeën. Ook 
in de eerder genoemde Handleiding tot de kennis van het spiritisme van De Fremery, 
waarin deze allerlei wetenschappelijke bevindingen aangrijpt om het spiritisme te 
onderbouwen, wordt niet over de vierde dimensie maar over ‘de astrale sfeer’ 
gesproken waarin de communicatie tussen de levende en ‘de astrale mensch’ 
plaatsvindt.159 In een lezing uit 1917 over De kleine Johannes heeft Van Eeden het 
wederom over het bestaan van andere sferen. Hier verbindt hij dit met zijn geloof in de 
komst van een betere wereld:  
 

Windekind is het wezenlijke wonder dat Johannes zoekt. Johannes zocht het 
wonder. […] Onze wereld is zoo beperkt omdat wij maar vijf zintuigen hebben; 
doch voor het intuïtief verstand is ’t zeker, dat er meer werelden zijn dan die van 
geluid en kleur alleen en dat ook andere wezens bestaan, met andere zintuigen 

                                                        
157 Fontijn, Tweespalt (1990) 244-256; Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 415-426; Fontijn, ‘“Douwes 
Dekker is hier. Ben ik welkom?”’ (1994).  
158 Van Eeden, De nachtbruid (1979) [1909] 113, 116, 117, 119, 126, 141, 145. 
159 De Fremery, Nieuwe handleiding tot de kennis van het spiritisme (1913) 428-430. 
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dan wij. Er zijn andere werelden of liever sfeeren. Wij kennen alleen de 
menschesfeer; er zijn hoogere en mooiere, dat voelt Johannes. Hij gelooft aan de 
mogelijkheid van iets, dat door de natuurwetten breekt. Hij voelt het, zooals een 
kind dat voelen kan en die kinderlijke opvatting deelt spreker ook. Het wonder 
waarin Johannes gelooft, is de opheffing van deze wereld en ’t komen van een 
heerlijker wereld.160  

 
De gevolgtrekking dat het bestaan van andere sferen of dimensies de komst van 

een betere wereld voorspelt, valt ook al te lezen in het eerder genoemde artikel ‘Poëzie, 
wijsbegeerte en mathesis’ (1906). Van Eeden correspondeerde tijdens de voorbereiding 
van dit artikel met Lady Welby over de vierde dimensie.161 Zoals gezegd ging het 
meetkundigen bij het conceptualiseren van meerdere dimensies niet om het reële 
bestaan ervan, maar om gedachteconstructies. De ‘wereld der zuivere gedachte’, 
waarin de wiskundige zich beweegt, is voor Van Eeden het beloofde land: 

 
Het is hem [de ‘moderne wiskundige’] niet om het voorstelbare maar om het 
denkbare te doen. De enge grenzen van ons voorstellingsvermogen weerhouden 
hem aan geen enkele zijde. Het gebied zijner zuivere gedachte kent geen 
zintuiglijke beperking. Hij kent niet één, maar vele logoi, en hij vermeit zich in 
de uitdrukking van vele, onderling inconsistente maar in zich streng logische 
velden.162  

 

Een voorbeeld van ‘de mogelijkheid tot het verruimen der algemeene begrippen door 
mathematische kritiek’ is de ruimte. Van Eeden legt uit dat het bij de ruimte, drie- of 
meerdimensionaal, niet gaat om tastindrukken, maar om het aanduiden van 
veelvoudigheden, kortom niet om het voorstelbare maar om het denkbare.163 Hierdoor 
kan het ‘bovennatuurlijke’ wiskundig worden bewezen, zo stelt hij met behulp van een 
citaat uit het eerder genoemde artikel van de wiskundige Keyser: 

‘in het rijk van de zuivere gedachte, in het domein der mathesis, wordt zeer 
overtuigende bewijsgrond, om niet te zeggen ontwijfelbare zekerheid gevonden 
voor de stelling, dat geen enkele kosmos, of ons Heelal er een is of niet, elk 
redelijk stelsel van waarheid kan bevatten, maar dat elk heelal is een component 
van een buiten-heelal, dat boven elke natuur is een boven-natuur, en boven elken 
kosmos een hyper-kosmos.’  
[…] 
 Voorspelt zulk een uitspraak, indien zij bij den voortgang der wiskundige 
wetenschap wordt bevestigd, niet de allergeweldigste geestelijke omwenteling die 
ooit heeft plaats gehad? Zien wij niet de macht, wier onverbiddelijke strengheid 

                                                        
160 Van Eeden, ‘Mengelingen’ (1994) 45. 
161 Van Eeden, Dagboek II (1971) 15 februari 1906: ‘Ik heb een opstel voltooid over poëzie, mathesis 
en filosofie. Lady Welby voelt dat dubbeltallen eigenlijk geen getallen zijn. 1, 3, 5 zijn getallen, maar 
2 is maar 2 x 1, en 4 is maar 2 x 2, heeft geen eigen wezen. Daarom denkt zijn, dat hyper-ruimte niet 
zal hebben 4 maar 5 dimensies.’ 
162 Van Eeden, ‘Poëzie, wijsbegeerte en mathesis’ (1908) [1906] 160. 
163 Hiermee onderscheidt hij zich dus van Poincaré die juist wel de rol van de ervaring benadrukte bij 
de keuze voor de ‘handigste meetkunde’, oftewel de driedimensionale meetkunde. 
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door materialisme en rationalisme als hulp en steun was ingeroepen, haar wapen 
tegen haar vereerders keeren?164 

 

Het blijkt dat Van Eeden uit de meerdimensionale meetkunde zowel epistemologische 
als ontologische consequenties trok. Het ging hem om de relativering van het 
materialistische en rationalistische wereldbeeld, maar ook om het aantonen van het 
werkelijke bestaan van een ideële werkelijkheid achter, of boven, de aardse 
verschijningsvormen. Beide conclusies maakten het voor hem mogelijk om de 
‘allergeweldigste geestelijke omwenteling’ te voorspellen. Wiskundige en dichter 
trekken in hun strijd voor deze omwenteling samen op. De wiskunde is ‘de moeder van 
een nieuw leven’. De dichters hebben ‘als hoeders der hoogste kenbare waarheden’ 
reden om haar het dankbaarst te begroeten.165  

In zijn ‘Kooningschap en dichterschap’ (1910) herhaalde Van Eeden zijn 
utopistische betoog, nu ook met behulp van inzichten ontleend aan de evolutieleer (zie 
§ 2.1). Hij grijpt wederom de meerdimensionale meetkunde  aan om het bestaan van 
het bovennatuurlijke aan te tonen: ‘Is de mathematische zeekerheid, dat er nog een 
oneindig aantal andere vibraties en ook andere dimensies bestaan behalve die welke 
wij kennen, niet eeven groot als deeze, dat er meer sterren in ’t Heelal zijn dan wij 
zien?’166 Ook hier noemt hij de niet-euclidische wiskunde in het algemeen en de hyper-
kosmos in het bijzonder als wapen in de strijd tegen het materialisme. Het toont ons 
‘eeuwig streven booven deeze waereld zooals-ze-zich-aan-ons-voordoet’. De wiskunde 
laat met een hyper-kosmos datgene zien wat voor ons begrip onmogelijk, 
onbestaanbaar, absurd en onlogisch lijkt. Dat komt doordat een hyper-kosmos niet van 
een menselijke, maar van een goddelijke orde is. 167  

Het is opvallend dat Van Eeden in beide artikelen uitgaat van de vierde dimensie, 
omschreven als de ‘hyper-kosmos’, als meetkundig concept. Ook uit zijn dagboek uit 
deze periode blijkt dat hij nog afwijzend stond tegenover de vierde dimensie als 
temporeel concept. In 1907 voerde hij een discussie met de Engelse natuurkundige 
Oliver Lodge. Deze had gezegd: ‘bij ons is tijd de vierde dimensie’. Maar Van Eeden 
was het daar niet mee eens: ‘Het lijkt mij eerder of al onze indrukken tot twee 
dimensies kunnen worden teruggebracht. Beweging in één vlak, waargenomen door het 
subject bewegend in tijd, als derde afmeting.’168 Tijd was dus de derde dimensie en 
over de vierde dimensie werd hier helemaal niet gerept. In de volgende jaren zouden de 
stormachtige ontwikkelingen in de natuurkunde hem echter van gedachte doen 
veranderen. In ‘Kooningschap en dichterschap’ noemt Van Eeden terloops, in een noot, 
de ‘nieuwere mechanica’ en haar grondlegger Lorentz, maar hij gaat hierop in zijn 
artikel ‘Weetenschappelijke mystiek’ (1911) pas dieper in.169 In het jaar daarvoor had 

                                                        
164 Van Eeden, ‘Poëzie, wijsbegeerte en mathesis’ (1908) [1906] 161. 
165 Ibidem, 163. 
166 Van Eeden, ‘Kooningschap en dichterschap’ (1918) [1910] 14. 
167 Ibidem, 37-38. 
168 Van Eeden, Dagboek II (1971) 7 juli 1907. 
169 De noot in ‘Kooningschap en dichterschap’ waarin Van Eeden de ‘nieuwere mechanica’ en 
Lorentz noemt staat alleen in de uitgave van het artikel in De Gids (1910) 387-412, maar 
merkwaardig genoeg niet in de uitgave in Studies VI (1918). 
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hij lucht gekregen van de omwenteling in de natuurkunde. Uit zijn aantekeningen blijkt 
dat hij rond 1910 op de hoogte was van zowel een artikel over Einsteins 
relativiteitsprincipe als van Minkowski’s Raum und Zeit.170 In 1913 woonde hij een 
lezingenreeks bij van Lorentz over het relativiteitsbeginsel, maar dit was kennelijk al 
gesneden koek voor hem: ‘Het was goed en duidelijk, maar leerde niets nieuws.’171 
Toch werd hij er kennelijk door gestimuleerd om Minkowski’s werk nu ook 
daadwerkelijk te lezen.172 Hij maakte hierover uitgebreide aantekeningen, waarin hij 
onder andere Einstein en Lorentz noemt. Als conclusie schrijft hij: ‘afschaffing van het 
begrip absolute tijd en gelijktijdigheid. Tijd een beweeging in de richting der 4e 
dimensie waaraan we dus zelf deelnemen.’ 173 

Qua argumentatietrant is ‘Weetenschappelijke mystiek’ een herhaling van zetten. 
Alleen het soort wetenschap dat hij aangrijpt om zijn punt te onderbouwen verschilt. 
Niet de moderne wiskunde, maar de moderne natuurkunde vormt nu het 
referentiekader. De revolutionaire ontwikkelingen in de natuurkunde zijn voor hem een 
teken van de ‘geestelijke omwenteling’. Naast Lorentz noemt hij vol trots de andere 
belangrijke Nederlandse natuurkundigen Van der Waals, Zeeman, en Van ’t Hoff. Hij 
haast zich om te zeggen dat zij natuurlijk niet geïsoleerd werken en noemt dan ook de 
namen van Einstein en Minkowski. Toch verdient Lorentz de grootste eer: ‘[…] hij gaf 
de leiding, in zijn geest had die merkwaardige overgang, dat fijne contact plaats, dat 
zulke onafzienbare gevolgen zal hebben.’ Net als de ‘nieuwere mathesis’ is ook 
Lorentz ‘nieuwere physica’ in Van Eedens ogen een voorbode van datgene wat de 
dichter al voorvoeld had: ‘een wel nog neevelig maar verblindend lichtverschiet, waar 
natuurbegrip, waereldbeschouwing en mystisch transcendente waarheid samenkoomen 
tot één hoog geheel.’174  Daarom spreekt hij van ‘weetenschappelijke mystiek’. 
Mystiek gaat het voorstellingsvermogen te boven – wederom maakt hij dus het 
onderscheid tussen denken en voorstellen. Net als eerder de hyper-kosmos, wordt nu 
Lorentz’ ‘Betrekkelijkheids-Beginsel’, oftewel het relativiteitsbeginsel175, aangegrepen 

                                                        
170 Van Eeden, Aantekeningen en citaten. De publicaties (beide uit 1909) staan hierin onder elkaar 
vermeld, tezamen met enkele andere werken uit 1910. In een lezing uit 1911 (abusievelijk gedateerd 
1906) noemt hij Minkowski’s Raum und Zeit eveneens. Van Eeden, De waan van het materialisme 
[1906 (1911)]. 
171 Van Eeden, Dagboek III (1971) 3 maart 1913. 
172 ‘Ik las ook Minkowsky’s Raum und Zeit. Het ‘Waereld-postulaat.’ Ibidem, 16 maart 1913.  
173 Van Eeden, Aantekeningen en citaten. 
174 Van Eeden, ‘Weetenschappelijke mystiek’ (1918) [1911] 172. 
175 Van Eeden kent dus aan Lorentz, en niet aan Einstein, het morele eigendom toe van het 
‘relativiteitsbeginsel’. Dit is niet uitzonderlijk gezien de eerder beschreven receptie onder 
natuurkundigen waarin de relativiteitstheorie tot 1913 aan zowel Lorentz als Einstein werd 
toegeschreven. Over de schatplichtigheid van Einstein aan onder andere Lorentz is overigens pas later 
duidelijkheid gekomen. Een van de opvallende aspecten van Einsteins beschrijving van de speciale 
relativiteitstheorie in 1905 was dat hij geen enkele referentie noemde. Hoewel hij van het bestaan 
wist, zoals later is bewezen en ook toegegeven door Einstein tegen het einde van zijn leven, van het 
werk van enkele belangrijke voorgangers, zoals het Michelson-Morley experiment en enkele werken 
van Lorentz  en Poincaré, kwam hij grotendeels onafhankelijk, voornamelijk door middel van 
deductie, tot zijn theorie. Kragh, Quantum generations (1999) 87-93, 99; Darrigol, ‘The mystery of 
the Einstein-Poincaré connection’ (2004); Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland (1997) 20-45; 
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om vast te stellen dat de wetenschap onbegrijpelijk, absurd, en dus eigenlijk mystiek is. 
Het artikel is hiermee een echo van zijn adagium ‘alles is mystiek’ uit 1890, alleen nu 
onderbouwd met behulp van de nieuwste ontwikkelingen in de natuurkunde, die – dat 
moet gezegd – inderdaad, zeker voor een leek, zeer raadselachtig waren.  

In de ‘Grondslag van verstandhouding’ had Van Eeden al een uitgebreide passage 
gewijd aan de tijd, waarin hij tot de conclusie kwam dat tijd, evenals ruimte, slechts 
een wijze van waarneming is. Met verwijzing naar Emerson beweerde hij dat de 
manier waarop iemand over tijd spreekt, laat zien of diegene ‘een waarlijk verhelderde, 
een echte wijze’ is.176 Ook in De blijde wereld ging hij in op de betrekkelijkheid van 
tijd en ruimte. Hier noemde hij bovendien een van deze ‘echte wijzen’ die dit al vroeg 
hadden begrepen: Meister Eckhart, de mysticus van wie hij regelmatig geschriften 
las.177 In ‘Weetenschappelijke mystiek’ noemt hij ‘het aandurven van het 
tijdsprobleem’ hét kenmerk van de nieuwe natuurkunde. Het antwoord dat de 
natuurkunde en de wiskunde hadden gevonden, sprak hem bijzonder aan:  
 

Er is geen absoluute groote, geen absoluute tijd, er zijn alleen relaties tusschen 
beide, gemeeten van een denkbeeldig, verondersteld vast uitgangspunt. Hier 
naderen we dus, langs physisch-mathematische banen, tot het ‘eeuwige Nu’ der 
mystieken.’178 

 
Hoewel Van Eeden pas twee jaar nadat hij dit artikel schreef Minkowski’s Raum und 
Zeit echt las, klinkt hier toch een echo van deze beroemde lezing waarin werd gesteld 
dat alleen nog sprake kon zijn van ‘eine Art Union’ tussen tijd en ruimte. Hij was, 
zoals gezegd, rond deze tijd al wel op de hoogte van de lezing en zo blijkt opnieuw dat 
voor de literaire, en andere creatieve verwerking van wetenschap, kennis uit de tweede 
hand van minstens zo groot belang is als kennis van de directe bron. In ieder geval had 
Van Eeden met deze kennis wederom een onderbouwing gevonden voor ‘het “eeuwige 
Nu” der mystieken’; deze door hem geïdealiseerde mystieke evenwichtstoestand kwam 
al eerder ter sprake in de vorige hoofdstukken toen de komst hiervan met behulp van de 
evolutieleer en de thermodynamica werd voorspeld. 

Van Eeden gaat in ‘Weetenschappelijke mystiek’ niet nader in op de bewijzen voor 
de relativiteit van tijd en ruimte, maar vermeldt nog wel dat de ether-hypothese moet 
worden opgegeven. Hiermee sloot hij zich dus aan bij Einstein en niet bij Lorentz en 
Poincaré, die vast bleven houden aan het bestaan van de ether.179 Ook de snelheid van 

                                                                                                                                             
Rispens, Einstein in Nederland (2006) 53-92. Lorentz zelf vond overigens dat Van Eeden hem te veel 
eer gunde terwijl die eer aan Einstein toekwam. Van Eeden, Dagboek III (1971) 28 december 1911.  
176 Van Eeden, ‘Redekunstige grondslag van verstandhouding’ (1897) 47-50, 65. 
177 Van Eeden, De blijde wereld (1903) 88, 98. Over Van Eedens waardering voor Meister Eckhart, 
zie: Fontijn, Tweespalt (1990) 310, 415. 
178 Van Eeden, ‘Weetenschappelijke mystiek’ (1918) [1911] 175. 
179 Wel schreef Poincaré, geheel in de geest van zijn conventionalisme (zie § 4.3), dat de ether niet 
per se hoeft te bestaan, maar eenvoudigweg een bruikbare hypothese is: ‘Het kan ons niet veel 
schelen of de ether werkelijk bestaat, dat is de zaak van de metafysici; waar het voor ons op aankomt 
is dat alles verloopt, alsof hij bestond en dat die hypothese doelmatig is voor de verklaring van 
verschijnselen.’ Poincaré, Wetenschap en hypothese (1979) [1902, La science et l'hypothèse] 218. 
Lorentz oordeelde in 1913 als volgt: ‘Wat schrijver zelf betreft, hij vindt wel eene zekere bevrediging 
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het licht en de veranderlijkheid van massa noemt hij mystieke conclusies. ‘Maar 
waarlijk, de groote omweg door de stof-hypothese was niet voor niet. Wat nu is 
bereikt, had de dichter intuïtief altijd in ’t oog gehouden en gevoeld.’ De 
wetenschappelijke onderbouwing van deze intuïtie is echter zeer welkom: ‘Den 
mysticus kan men uitlachen en betwijfelen, den tot mystieke uitkomst geraakte 
physicus en mathematicus niet.’ Ondanks onze beperkte waarnemingsmiddelen weten 
we, zowel intuïtief als wetenschappelijk, wat die mystieke uitkomst is: het heersen van 
een ‘verheeven Willekeur’ boven onze natuurwetten.180  
 
Van Eeden zag zowel in de wiskundige vaststelling van een meerdimensionale ruimte 
en een ‘hyper-kosmos’ als in de natuurkundige uitkomsten met betrekking tot de 
relativiteit van tijd en ruimte een bevestiging van een aantal van zijn al langer 
uitgedragen overtuigingen. Het ging hierbij om de volgende visies: de beperktheid van 
onze zintuiglijke waarneming, het bestaan van het bovennatuurlijke, het verzet tegen de 
materialistische en rationalistische wetenschap die deze ‘boven-natuur’ ontkent, het 
verlangen naar een nieuwe, vergeestelijkte mensheid, en het beschouwen van dichters 
en wiskundigen als gezamenlijke voorlopers van deze nieuwe mens. Een andere 
conclusie is dat hij, zeker voor een niet-natuurkundige, de revolutionaire 
ontwikkelingen in de natuurkunde zeer vroeg waarnam. Terwijl Einsteins 
relativiteitstheorie pas vanaf 1919 echt geaccepteerd en wijdverbreid raakte, gaat Van 
Eeden er al in 1911 op in. Dit is ook drie jaar vóór de genoemde lezing uit 1914 van 
Cort van der Linden, volgens Klomp één van de eerste (niet-wetenschappelijke) 
verwijzingen naar Minkowski’s vierdimensionale ruimte. Bovendien wordt Van Eeden 
met zijn citaat uit Paul’s ontwaken (zie volgende paragraaf) door Klomp ingepast in 
het beeld van crisis en ontluistering die de relativiteitstheorie teweegbracht. Volgens 
hem kon de relativiteitstheorie pas in het interbellum haar positieve rol verkrijgen als 
‘breekijzer voor democratisering’. Maar de genoemde artikelen laten zien dat ook al 
vóór het interbellum, ja zelfs vóór de Eerste Wereldoorlog, een positieve interpretatie 
gegeven werd, namelijk de belofte van een geestelijke omwenteling. Deze teksten 
tonen hiermee de noodzaak van een genuanceerdere kijk op de receptie van de 
revolutionaire ontwikkelingen in de wis- en natuurkunde in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw. Ik zal hier in het concluderende hoofdstuk 6 nog op terugkomen.  

In latere jaren is Van Eeden nog altijd zeer enthousiast over de vierde dimensie. In 
een kort artikeltje voor De Amsterdammer uit 1916 noemt Van Eeden de ontdekkingen 
van Einstein, maar vooral die van Lorentz een ‘een waereld-gebeurtenis’ die 
‘duurzamer en doordringender zullen zijn dan welke militaire of politieke overwinning 
ook.’ Bovendien is hiermee de vierde dimensie, die Van Eeden hier nog steeds als tijd 
opvat, aanvaard ‘niet als mathematische abstractie, maar als physische werkelijkheid’. 

                                                                                                                                             
in de oude opvattingen, dat de aether althans nog eenige substantialiteit bezit […]. Lorentz, Het 
relativiteitsbeginsel (1913) 27, zoals geciteerd door Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland 
(1997) 39. Klomp maakt aannemelijk dat de rechtvaardiging van het bestaan van de ether voor 
Lorentz school in zijn instemming met Heymans’ psychisch monisme en diens idee van een 
‘wereldbewustzijn’. Ibidem, 40. Zie voor het hardnekkige vasthouden aan de ether-hypothese in 
Nederland ook p. 37-45. 
180 Van Eeden, ‘Weetenschappelijke mystiek’ (1918) [1911] 176-177. 
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En daarmee, Van Eeden benadrukt het nog maar eens, is de mystiek doorgedrongen tot 
de wetenschap, of anders gezegd, de wetenschap tot de mystiek.181  Wederom sluiten 
ontologie (fysiek bewijs) en epistemologie (wetenschap is mystiek) op elkaar aan.  

In 1920 las Van Eeden een artikel van de eerder genoemde wiskundige Hendrik de 
Vries over meerdimensionale ruimtes.182 In zijn aantekeningen uit hij een soort 
signifische kritiek op dit artikel, waarmee hij teruggrijpt op datgene wat hij al in 
‘Redekunstige grondslag van verstandhouding’ had betoogd. Opvallender is dat hij er 
niet meer van overtuigd is dat een vierde dimensie gedacht kan worden:   
 

Dat een vlak niet absoluut voorstelbaar is, dat doet er niet toe. Het is tot een 
zeekere mate voorstelbaar als een plaat. Maar een punt buiten R3 
[driedimensionale ruimte] is niet alleen onvoorstelbaar, maar ook ondenkbaar. 
Niet, zooals Hk. de Vries zei, een fantasie – want een fantasie is een beeld en hier 
is alle beeld of denkbeeld onmoogelijk. 
Het is iets als √-1, een leedige formule, die alleen waarden hebben kan voor 
tijdelijke woord-constructies. Niet tot beeter doordringen in het weezen der 
dingen. 
Men moet de gradatie onderscheiden van zeggen, denken en voorstellen.183 

 
De ruimtelijke vierde dimensie was volgens Van Eeden, net als imaginaire getallen (√-
1), niet alleen onvoorstelbaar, maar zelfs ondenkbaar. En daardoor was voor hem de 
meetkundige opvatting van dit concept niet in staat hem inzicht te verschaffen in ‘het 
weezen der dingen’. Hij had al eerder, als voorloper van de latere succesvolle receptie, 
een voorkeur ontwikkeld voor de temporele vierde dimensie als natuurkundige 
werkelijkheid, en niet voor de ruimtelijke vierde dimensie als meetkundige 
gedachteconstructie. Bij Ortt duurde het aanmerkelijk langer voordat deze een keuze 
had gemaakt en bovendien viel deze anders uit dan bij Van Eeden. 
 

De superkosmos 

Ortt was vanaf het einde van de jaren 1890 geïnteresseerd in het spiritisme en las veel 
spiritistische literatuur, waaronder, zoals eerder aangegeven, Zöllner en Hellenbach. 
Met Van Eedens pleidooi voor de wetenschappelijke erkenning van ‘wonderen’ in 
‘Spiritistische verschijnselen’ kon hij hartgrondig instemmen.184 Net als Van Eeden 
hanteert ook Ortt, zowel in zijn creatieve als beschouwende werk, de onder spiritisten 
geliefde argumenteertrant waarbij nog niet geheel verklaarbare wetenschappelijke 
ontdekkingen als bewijs voor het bestaan van allerlei mysterieuze zaken worden 
aangevoerd. Als röntgenstralen, kathodestralen en energiequanta bestaanbaar zijn 
gebleken, waarom zou dan het bestaan van ‘veel-vermogende ziele-krachten en 
intelligenties, die zich uit de sfeer van “gene zijde” aan ons openbaren’ onmogelijk 

                                                        
181 Van Eeden, ‘Een waereld-gebeurtenis’, 12 maart 1916. 
182 De Vries, ‘Over meerdimensionale ruimten’ (1920). 
183 Van Eeden, Aantekeningen en citaten. 
184 Ortt, Het spiritisme (1899) 3. 
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moeten worden geacht?185 In deze opsommingen noemt Ortt echter niet de vierde 
dimensie.  

Ortt was zeker niet afkerig van de wiskunde; al op zijn dertiende haalde hij de 
eerste prijs op school voor wis- en natuurkunde.186 Bovendien was hij in ieder geval in 
1902 bekend met de niet-euclidische meetkunde. Maar hij moest hier aanvankelijk 
niets van hebben. In de eerder genoemde brochure Medische wetenschap en vivisectie 
(1902) rekent hij deze meetkunde tot de categorie van de ‘leugenachtige wetenschap’: 
 

Hiertoe [tot de leugenachtige wetenschap] reken ik de wetenschappelijke 
kunstenmakerij, zoals de meetkunde van Lobatschewsky, waar op een bewust-
onwaren grondslag volgens strenge logica allerlei stellingen worden opgebouwd, 
wier onwaarheid dus wetenschappelijk bewezen is.187 

 
Onwaar en gekunsteld dus, die niet-euclidische meetkunde. In 1907 blijkt hij op de 
hoogte te zijn van de vierde dimensie in haar ruimtelijke, spiritistische interpretatie en 
daar is hij aanmerkelijk positiever over. In zijn tijdschrift De vrije mensch bespreekt hij 
lovend het boek Een spiritistische levensbeschouwing (1907) van de eerder genoemde 
spiritist De Fremery. In dit werk ging De Fremery in op de vierde dimensie als 
mogelijke verklaring van het ‘dringen van stof door stof’ dat zich leek voor te doen bij 
de zogenoemde spiritistische verschijnselen. Hij noemde wel het werk van Zöllner en 
van Howard Hinton, maar niet Platland.188 Dit laatste vond Ortt een omissie. Hij had 
‘in verband met de theorie der vierde dimensie, gaarne verwezen gezien naar het 
alleraardigste en zoo leerzame boekje’ waardoor ‘menigeen met behulp der analogie 
een voorstelling [zal] kunnen krijgen, hoe men er toe komen kan de spiritistische 
verschijnselen, zooals Zöllner deed, door de realiteit eener vier-dimensionale wereld te 
willen verklaren.’189  

Hoewel Ortt afwist van de vierde dimensie, ging hij er aanvankelijk nergens in zijn 
werk dieper op in. Hij vond dat er met betrekking tot het spiritisme nu eenmaal ‘geen 
wiskunstige bewijzen’ gegeven konden worden.190 Voor hem was hét overtuigende 
bewijs van de echtheid van het spiritisme het feit dat vele wetenschappers van naam 
het spiritisme onderzocht hadden. Dit autoriteitsargument was voor hem belangrijker 
dan wiskundige of empirische bewijzen.191 In de jaren 1920 raakte Ortt, onder invloed 

                                                        
185 Ortt, Naar het groote licht (1899) 313; Ortt, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) 
99. 
186 De andere twee prijzen die hij won waren voor letterkunde en tekenen. Dagboeken van Jacob 
Reinoud Theodoor Ortt, 1851-1887 [1887] 11 juli 1879. 
187 Ortt, Medische wetenschap en vivisectie (1902) 9. 
188 De Fremery, Een spiritistische levensbeschouwing (1907) 242-244. 
189 [Ortt], ‘Boekbespreking’ (1907) 285-286. 
190 Ortt, Het spiritisme (1899) 48. 
191 Ortt, ‘Waarom ik voor mij zelf geen waarde hecht aan het bijwonen van seances’ (1913) 356. Het 
autoriteitsargument was een geliefde strategie onder spiritisten. Vermeer, ‘“Als de tafel danst, dan 
wankelt de wetenschap”. De relatie tussen spiritisme en wetenschap in Nederland rond 1900’ (2007)  
36-37. In Naar het groote licht is de opsomming die Marie geeft van wetenschappers die het 
spiritisme hadden onderzocht hét argument dat Frits weet te overtuigen van de waarheid van het 
spiritisme. Ortt, Naar het groote licht (1899) 315-316. 
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van het werk van Einstein en Minkowski, wél gefascineerd door de vierde dimensie. 
Hij past dus, in tegenstelling tot Van Eeden, goed in het bestaande beeld van de verlate 
acceptatie van de temporele opvatting van de vierde dimensie door Einstein en 
Minkowski. Toch gaven voor Ortt wederom niet wetenschappelijke, maar 
parapsychologische overwegingen de doorslag om de vierde dimensie voor waar aan te 
nemen.  

Ortt verdiepte zich in het begin van de jaren 1920 in de ‘wereldschokkende 
relativiteitstheorie’ van Einstein en schreef hierover zelfs een populair-
wetenschappelijk boekje, De relativiteitstheorie van Einstein. Geschetst voor 
wiskundig niet-geschoolden (1922), dat verscheen als deel van de Opvoedkundige 
bibliotheek van de Vlaamse jeugboekenschrijver en pedagoog Edward Peeters met wie 
Ortt bevriend was.192 Ortt schroomde niet om in het werk zijn eigen 
parapsychologische ideeën over het voetlicht te brengen. Dit was blijkbaar niet storend 
voor het beoogde publiek, want het boek beleefde meerdere herdrukken, weliswaar bij 
andere uitgeverijen.193 Na een beschrijving van de totstandkoming van de 
relativiteitstheorie gaat hij in op datgene wat voor hem het meest interessante aspect is 
van deze theorie: de wereldlijnen, in de parapsychologie ‘tijdsbanen’ genoemd, omdat 
daarmee uitspraken over de toekomst kunnen worden gedaan. Einstein had zelf gesteld 
dat de voorwaarde van de relativiteitstheorie was dat deze overeenstemt met de 
waarnemingen. Maar volgens Ortt valt het vierdimensionaal tijdruimtelijk Einstein-
Minkowski-heelal niet natuurwetenschappelijk door waarnemingen te bewijzen. 
Hiervoor moet een andere wetenschap uitkomst bieden, namelijk de parapsychologie. 
De daarbinnen vastgestelde toekomstvisioenen, ook wel bekend als het ‘Tweede 
Gezicht’ of het ‘Dunne-effect’, vormen volgens Ortt ‘een volledige bevestiging van de 
natuurwetenschappelijke conceptie van het Einstein-Minkowski-heelal.’194 Dit heeft 
vergaande consequenties voor de discussies over de vrije wil. Terwijl Einsteins 
relativiteitstheorie doorgaans werd aagegrepen om een indeterministische visie te 
onderbouwen, zien we bij Ortt het tegenovergestelde. Doordat de toekomst al vast 
staat, kan er volgens hem geen sprake zijn van een vrije wil (zie ook hoofdstuk 3): 
‘Alles wat gebeurt, van de grootste gebeurtenissen tot de kleinste nietigheden, staat 
immers vast in de Einstein-Minkowski grafiek.’195 In de volgende jaren verdiepte Ortt 
zich verder in de relatie tussen parapsychologische uitkomsten en het bestaan van meer 
dan drie dimensies.  

In Het probleem der ziel [1929] stelt Ortt wederom vast dat er voor het spiritisme 
geen wiskundige bewijzen te geven zijn. Maar in hetzelfde hoofdstuk grijpt hij wel de 
vierde dimensie aan om het bestaan van het ‘tweede gezicht’ en ‘psychometrie’, 
                                                        
192 Ortt, De relativiteitstheorie (1922). 
193 Ortt, De relativiteitstheorie (1928) [1922]; Ortt, De relativiteitstheorie van Einstein (1946) [1922]. 
194 Ortt, De relativiteitstheorie van Einstein (1946) [1922] 54, 58-59. De term ‘Dunne-effect’ moet 
pas in deze latere druk van Ortts Relativiteitstheorie zijn toegevoegd, omdat het verwijst naar het 
boek An experiment with time (1927) van de vliegtuigconstructeur J.W. Dunne. Dunne bracht zijn 
voorspellende dromen in verband met de vierde dimensie als tijd. Het boek vormde niet alleen voor 
Ortt, maar ook voor Slauerhoffs Het verboden rijk (1932) een belangrijke inspiratiebron. Slauerhoff 
en Blok, Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-romans (1985) 
340-347. 
195 Ortt, De relativiteitstheorie van Einstein (1946) [1922] 59. 
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oftewel toekomstvisioenen, en daarmee van de echtheid van het spiritisme te 
onderbouwen. Hij noemt wederom Platland in lovende zin: ‘We denken aan het 
beroemde fantastische verhaal ‘Platland’, een roman van vele afmetingen’, dat bij alle 
stoute en onmogelijke fantasie toch allesbehalve onzin is, en diepe waarheden 
omvat.’196 Het lijkt hierdoor dat Ortt uitgaat van de  vierde dimensie als ruimtelijk 
concept en hij spreekt zelf dan ook van een ‘meetkundige beschouwing’. Maar het 
blijkt dat hij de meetkundige interpretatie van de vierde dimensie als ruimtelijk 
vermengt met de temporele vierde dimensie van Einstein-Minkowski, dit alles 
overgoten met een parapsychologisch-spiritistisch sausje:  
 

Ware het nu aan onzen geest mogelijk om buiten die tijdslijn geplaatst te worden 
– één oogenblik maar! – dan zouden wij in dat eene oogenblik verleden en 
toekomst overzien, zooals het oog, dat buiten een lijn gesteld wordt, die lijn naar 
beide richtingen overzien kan. Dan bestond in dat oogenblik voor ons geen tijd 
meer. 
En wat buiten den tijd is, noemen we eeuwig. 
We kunnen dus, in analogie met onze meetkunstige begrippen, het begrip 
aanvaarden dat, door welke krachten ook, en onder welke omstandigheden ook, 
de menschelijke geest nu en dan wordt overgebracht in een andere of hogere 
dimensie: de eeuwigheidsdimensie, en voor onze geest dan verleden, heden en 
toekomst samenvallen tot Het Zijnde. 
Dit vermogen schijnt zich bij de psychometristen en bij hen die de gave van het 
tweede gezicht bezitten, nu en dan te kunnen ontplooien. In het geval dat een 
dergelijk tweede gezicht met het sterven van een bloedverwant, vriend of anderen 
persoon verband houdt, leidt dit tot de aanname der mogelijkheid dat de geest van 
den stervende in de eeuwigheidsdimensie verkeert, althans dat die den geest van 
de achtergeblevenen in de eeuwigheidsdimensie kan verplaatsen, waardoor deze 
het visioen van de toekomstige gebeurtenissen ontvangt.197 

 
Voor Ortt was de vierde dimensie zowel temporeel, in de vorm van een 
‘eeuwigheidsdimensie’, als ruimtelijk voorstelbaar aangezien het mogelijk was om 
daar in contact met geesten te treden. Met dit laatste aspect plaatste hij zich in een 
toentertijd al bijna een halve eeuw oude traditie waarin spiritisten de vierde dimensie 
zagen als werkelijk bestaand waardoor spiritistische verschijnselen en contacten tussen 
levenden en gestorven geesten wetenschappelijk verklaarbaar waren. 

In De superkosmos (1949) sluit Ortt zich expliciet aan bij de spiritistische invulling 
van de vierde dimensie. Het Einstein-Minkowski-heelal was fascinerend voor Ortt, 
maar had één groot nadeel. In 1915 had Einstein met zijn algemene relativiteitstheorie 
de notie van een vlakke ruimtetijd uitgebreid tot een gekromde ruimtetijd. Volgens het 
Einstein-model van een gekromde ruimte was de kosmos eindig en gesloten, oftewel, 
in de woorden van Ortt, ‘een soort van kooi’, een ‘gevangenis’.198 Daarom was voor 
Ortt het alternatief van een uitdijend heelal en daarmee van een open en oneindige 
kosmos, in 1917 voorgesteld door de Leidse hoogleraar astronomie Willem de Sitter, 

                                                        
196 Ortt, Het probleem der ziel (z.j. [ca. 1929]) 96-97. 
197 Ibidem, 97. 
198 Ortt, De superkosmos (1949)140, 142. Zie ook: Ortt, Het nieuwe wereldbeeld (1948) 33. 
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zeer welkom.199 In 1934 was een Nederlandse vertaling verschenen van Kosmos, 
waarin De Sitter het uitdijen van het heelal, in voor leken begrijpelijke taal, uitlegt.200 
Hij doet dit aan de hand van de inmiddels zeer bekende tweedimensionale analogie uit 
Platland, die kennelijk ook door wetenschappers zelf als verhelderend werd gezien. 
Ortt gebruikt diezelfde analogie om De Sitters theorie van het uitdijend heelal uit te 
leggen, maar hij geeft er vervolgens zijn eigen draai aan. Dit uitdijen moest volgens 
Ortt namelijk wel plaatsvinden ‘in een buitenkosmische sfeer’ en daarvoor leende 
Zöllners verklaring van de vierde dimensie zich het best. Verschijnselen die in onze 
kosmos absurd lijken, zoals de knopen die ongemerkt in Zöllners touw verschenen, 
worden met behulp van ‘de theorie van een hogere ruimtedimensie’, oftewel met de 
theorie van de superkosmos, redelijk verklaarbaar.201 Hoe fascinerend Ortt de vierde 
dimensie als tijd ook had gevonden, uiteindelijk gaf de vierde dimensie als ruimtelijk 
concept hem meer mogelijkheden om de beperktheid van onze kosmos en de 
vermogens van de superkosmos aan te geven. 
 

4.3 Zelfs wiskunde is niet zeker  

Tot dusver stond het beeld van de wiskunde centraal als een goddelijke waarheid die 
kennis verschaft over de zichtbare en onzichtbare wereld. Wiskunde werd op een 
voetstuk gezet als een bijzondere, zelfs mystieke vorm van wetenschap. Toch was, 
zoals al eerder besproken, de wiskunde rond 1900 ook onderhevig aan kritiek; op haar 
grondslagen en daarmee op de wetenschap als geheel, waarvan de wiskunde immers als 
fundament en cement werd gezien – om nog maar eens de bouwmetafoor te gebruiken. 
Het antwoord dat de al vaker genoemde wiskundige Poincaré op deze kritiek gaf was 
het zogenaamde conventionalisme. Al in 1887 had hij gesteld dat de meetkunde noch 
gebaseerd is op synthetische oordelen a priori, zoals Kant had beweerd, noch berust op 
ervaringsfeiten, maar op conventies. ‘Een meetkunde kan niet waarder zijn dan een 
andere; ze kan alleen handiger zijn.’202 Brouwer gaf met zijn intuïtionisme een nog 
veel radicaler antwoord. Elke taal, ook de wiskundige, was volgens hem een 
ondeugdelijk en onbetrouwbaar middel tot kennis. Alleen de intuïtie was zeker.203 In 
zijn proefschrift luidt het in de slotsamenvatting: 
 

De wiskunde is een vrije schepping, onafhankelijk van de ervaring; zij ontwikkelt 
zich uit een enkele aprioristische oerintuïtie […]. Een logische opbouw der 
wiskunde, onafhankelijk van de wiskundige intuïtie is onmogelijk – daar op die 

                                                        
199 Kragh, Quantum generations (1999) 349; Rispens, Einstein in Nederland (2006) 152-154. Om 
ervoor te zorgen dat het gesloten universum statisch is en niet uitdijt of inkrimpt, had Einstein het idee 
van een ‘kosmologische constante’ geïntroduceerd, dat door De Sitter werd verworpen. Einstein 
noemde dit idee aan het eind van zijn leven ‘mijn grootste blunder’ en gaf De Sitter dus 
schoorvoetend gelijk. Het uitdijen van het heelal, wat met behulp van de algemene relativiteitstheorie 
voorspeld kon worden, is inmiddels ook experimenteel bevestigd. Bais, De sublieme eenvoud van 
relativiteit (2007) 115; Rispens, Einstein in Nederland (2006) 151-154. 
200 De Sitter, Kosmos (1934) 184-191. 
201 Ortt, De superkosmos (1949) 131-155. 
202 Poincaré, Wetenschap en hypothese (1979) [1902, La science et l'hypothèse] 82. 
203 Schmitz, De Hollandse significa (1990) 200-208. 
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manier slechts een taalgebouw wordt verkregen, dat van de eigenlijke wiskunde 
onherroepelijk gescheiden blijft – en bovendien een contradictio in terminis – 
daar een logisch systeem, zoo goed als de wiskunde zelf, de wiskundige oer-
intuïtie noodig heeft.204  

 
Ook Mannoury benadrukte de beperkingen van de wiskunde. In Hilberts formalisme 
was de wiskunde de vorm waarin de onveranderlijke waarheid van een ‘eigenlijke’ 
wiskunde toegankelijk werd. Maar volgens Mannoury moesten formaliseringen niet als 
waarheden worden gezien, maar dienden juist hun grenzen als gevolg van hun 
inadequaatheid, niet-exactheid en betrekkelijkheid te worden onderzocht.205 In 
Mannoury’s ‘alles nivelleerend relativisme’ was zelfs 2 + 2 = 4 niet zeker.206 

Mehrtens typeert Poincaré en Brouwer als vertegenwoordigers van ‘Die 
Gegenmoderne’. Mannoury wordt door hem niet genoemd, maar past ook in deze 
typering. Hoewel Mehrtens beschrijving van deze antimoderne richting zeer treffend is, 
moet hier worden benadrukt dat veel richtingen die in deze tijd antimodern leken, in 
veel opzichten ook zeer modern waren.207  De grondtoon van de ‘antimoderne’ richting 
in de wiskunde was het benadrukken van intuïtie, menselijkheid, ‘Sinn und 
Bedeutung’. Dit werd tegenover het formalisme gesteld, tegenover de verzelfstandiging 
van de wiskundige taal, waarin geen betekenis meer zichtbaar was.208 De overtuiging 
was dat de waarheid niet op het papier lag, maar in de mens zelf. De vraag die ik in 
deze laatste paragraaf wil beantwoorden is hoe Van Eeden en Ortt deze kritiek van de 
wiskunde ‘op zichzelf’ literair verwerken. Eerst zullen een tweetal redeneerwijzen aan 
bod komen en ten slotte zal het taalgebruik ten aanzien van de wiskunde worden 
beschouwd. 
 

Twijfelchaos 

In de ‘Redekunstige grondslag van verstandhouding’ probeert Van Eeden, om redenen 
die in het voorgaande al zijn beschreven, de axiomatische methode na te volgen door 
uit te gaan van stellingen en bewijzen hiervoor te leveren. Maar, zoals hij zelf ook van 
meet af aan vaststelt, deze vastheid van betekenis is alleen mogelijk in de meest 
eenvoudige zaken. Zodra het gaat om meer samengestelde ‘levende dingen’, om 
‘diepere en fijnere gevoelens’ is deze logische structuur niet meer mogelijk.209 Het 
probleem is natuurlijk dat het nu juist deze ‘levende dingen’ zijn die Van Eeden het 
meest interesseren. In De blijde wereld schrijft Van Eeden: ‘Een zuiver verstandelijke 
grondslag is voor een diep vreugdrijk en krachtdadig leven ten eenenmale 

                                                        
204 Brouwer, Over de grondslagen der wiskunde (1907) 179-180. 
205 Schmitz, De Hollandse significa (1990) 247-250. 
206 Bergmans, ‘Gerrit Mannoury and his fellow significians’ (2005) 555. 
207 Dit geldt bijvoorbeeld voor het occultisme (zie: Vermeer, ‘“Als de tafel danst, dan wankelt de 
wetenschap”. De relatie tussen spiritisme en wetenschap in Nederland rond 1900’ (2007) 30-31) maar 
ook voor bepaalde ‘reactionaire’, ‘conservatieve’ schrijvers: ‘les véritables antimodernes sont aussi, 
en même temps des modernes.’  Compagnon, Les antimodernes (2005) 7. 
208 Mehrtens, Moderne - Sprache - Mathematik (1990) 188-189. 
209 Van Eeden, ‘Redekunstige grondslag van verstandhouding’ (1897) 8-9. 
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onvoldoende.’210 Hoewel de wiskunde dus zeker goede diensten kan bewijzen, vermag 
zij toch nooit wat de poëzie wél kan: spreken over het leven, de ziel, het Zelf. In de 
essays over poëzie en wiskunde zorgt hij er dan ook altijd voor dat de wiskundigen 
weliswaar zeer hoog in zijn hiërarchie staan, maar nog net niet zo hoog als de 
‘Dichters’: 
 

Want de mathésis, haar eigen weezen, haar krachten en rechten onderzoekend, 
subordonneert zich noodwendig aan den Dichter. Ze erkent dat ze omtrent al het 
werkelijk bestaande niets weet en niets vast kan stellen. Ze constateert haar eigen 
bloot-formalistischen aard.211  

 
Ook in het Lied van schijn en wezen benadrukt Van Eeden dat de schijn – de 
wetenschap die denkt de werkelijkheid te kunnen doorgronden – ondergeschikt is aan 
het wezen –  gevoel en intuïtie: 
 

Het werk der weetenschap is als eens blinden 
Omzichtig tasten, als van ’t klein insect 
Het rustloos speurend spinnen en verbinden, 
 
Waarmee ’t zichzelf een veil’ge wijk verstrekt; 
Zoo bouwt verstand met fijn-vernuftig zinnen 
Een gang, waardoor het Zelf behoedzaam trekt. 
 
Gedachte werkt, opdat Gevoel zal winnen 
En draagt volijvrig aldoor eedler zoet 
In ’t eenig Ik en ’t eeuwig Heeden binnen. 
 
Maar weet! Dat alle Weeten falen moet, 
Daar ’t is een noodbrug, die men kan verbreeken 
Als vasten bodem voelt des zwervers voet. 
 
Dan is al ’t Kennen voor het Zijn geweeken, 
En voor het eigen Weezen alle schijn; 
Àl waarvan cijfers en formulen spreeken, 
 
Wordt tot direct gevoeld, onmiddellijk Zijn, 
Tot Nu, tot Ik.212 

 
Het wezen wordt respectievelijk aangeduid als ‘het Zelf’, ‘het Gevoel’, ‘het Zijn’, ‘het 
Nu’, ‘het Ik’. Dat hij het wezen in zoveel verschillende termen probeert te vatten, 
onderstreept zijn signifische standpunt dat dit eigenlijk niet te verwoorden is.  

Een van de manieren om de wiskunde een toontje lager te laten zingen is dus haar 
buiten te sluiten van het wezenlijke. Een andere redeneertrant is om juist niet haar 
‘bloot-formalistische aard’ te benadrukken, maar haar intuïtieve karakter. Zowel Van 

                                                        
210 Van Eeden, De blijde wereld (1903) 89. 
211 Van Eeden, ‘Kooningschap en dichterschap’ (1918) [1910] 39. 
212 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 132. Zie ook p.121-122. 
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Eeden als Ortt noemt dan ook graag het belang van de intuïtie bij het verwerven van 
kennis. Een vaak terugkerende vaststelling, ook in het occultisme, is dat de wetenschap 
waarheden bevestigt die al eeuwenlang intuïtief door godsdiensten zijn voorvoeld.213 In 
Naar het groote licht wordt de ‘twijfelchaos’, de strijd tussen verstand en gevoel die 
Frits van Beers doormaakt, uiteindelijk in het voordeel van het gevoel, van intuïtie 
bedwongen. Door de hele roman heen wordt de tegenstelling tussen verstand en gevoel 
uitgewerkt door het mannelijke tegenover het vrouwelijk te stellen.214 In de breed 
uitgemeten discussies over anti-vivisectie, vegetarisme en spiritisme staan de 
verstandsargumenten van Frits en Willem altijd tegenover de gevoelsargumenten van 
Marie. Deze laatste geven uiteindelijk de doorslag en weten Frits ervan te overtuigen 
om zijn verdere leven samen met Marie in een klein huisje in een arbeidersbuurt te 
wijden aan mededogen en gevoel.215 

Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme is in zekere zin het verslag van 
Ortts eigen twijfelchaos. Volgens Ortt berust zelfs de pijler van de natuurwetenschap, 
de eerste hoofdwet van de thermodynamica, op intuïtie (zie § 3.1). Wetenschappers 
doen laatdunkend over intuïtie, maar laten zich er toch door leiden: ‘Zij spotten soms 
over intuïtie, over geloof en metaphysische speculaties, terwijl zij met al hun 
schijnbare exactheid en hun positivisme onbewust daardoor evenzeer geleid worden als 
allen die deel uitmaken van de groote menschen-strooming, welke langzaam maar 
zeker der Waarheid wordt nadergebracht.’216 Dan toont Ortt zijn twijfelchaos, want 
intuïtie alléén is niet zuiver genoeg. De intuïtie kan immers zeer onbetrouwbaar zijn: 
‘Visioenen zijn de gave van profeten, maar ook de krankzinnige, de morfinist, de 
alcoholist, de droomer heeft visioenen.’ Voor Ortt ligt de oplossing in het samengaan 
van intuïtie, die hij ook wel gelijk stelt aan deductie, en inductie, oftewel de 
natuurwetenschappen. Alleen zo kan de ‘waarheidzoeker’ vanuit zijn ‘ballon captif’, 
een ballon die aan een kabel vastgehouden zit, vaste grond onder de voeten krijgen.217 
De exacte wetenschappen, die hij net zélf nog intuïtief noemde, geven zekerheid, want 
daar heerst, tenminste in de hoofdzaken, eenstemmigheid. Ortt haalt de wiskunde aan 
als prototype van deze eenstemmigheid, terwijl deze, zoals uit het voorgaande is 
gebleken, juist in deze tijd ver te zoeken was: ‘Neem de grootste mathematici van de 
wereld. Kom bij hen met een wiskundig probleem, en ge krijgt van allen dezelfde 
oplossing.’218 Kortom, aan de ene kant is de natuurwetenschap inclusief de wiskunde 
intuïtief, maar aan de andere kant biedt het juist de ultieme zekerheid op weg naar 
waarheid.  

                                                        
213 Zie bijvoorbeeld: Ortt, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) 63, 110, 160; Ortt, 
De relativiteitstheorie van Einstein (1946) [1922] 57-58; Van Eeden, ‘Vitalisme’ (1902) [1893] 300-
301; Van Eeden, ‘Over theosofie’ (1904) [1900] 78. 
214 Amanda Kluveld betoogt dat het bij de discussie over vivisectie eigenlijk ging om ‘een vertoog 
over vrouwelijkheid’. Net als de anti-vivisectiebeweging kan ook het spiritisme beter begrepen 
worden als beweging die dit vertoog verwoordde. Kluveld, Reis door de hel der onschuldigen (2000) 
hfst. 3. Zie ook: Draaisma, ‘Genezing van gene zijde: het spiritisme als medische tegenbeweging’ 
(2000). 
215 Ortt, Naar het groote licht (1899) 211, 309-310, 245-246, 350-353, 356, 394. 
216 Ortt, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) 7. 
217 Ibidem, 14. 
218 Ibidem, 8-13.  
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De metafoor van de ‘ballon captif’ was in 1893 al door hoogleraar fysiologie Dirk 
Huizinga gebruikt. Hij wilde wel kortstondig opstijgen in deze ballon, om zo de 
natuurwetenschap eens vanuit een filosofisch perspectief te bekijken, maar deze dan 
ook gauw weer naar beneden halen en ijverig aan het werk gaan.219 Van Eeden ergerde 
zich aan ‘de ziekte der onwijsgeerigheid’ in de natuurwetenschap. Hij stelde in zijn 
reactie op Huizinga’s rede (zie § 3.3) voor om de ballon nog even te laten staan: ‘Mij 
dunkt dat het toch geen kwaad kan, nu en dan eens toe te zien, waaraan wij eigenlijk 
bezig zijn.’220 Net als voor Ortt, was ook voor Van Eeden het zweven aan een kabel, 
oftewel het samengaan van wetenschap en intuïtie, het ideaal dat hij voor ogen had. 

In Het lied van schijn en wezen zagen we eerder dat Van Eeden de wetenschap 
afschilderde als schijn, als onwezenlijk. Maar ook de tegengestelde redeneerwijze 
kunnen we in dit werk aantreffen: wetenschappelijke kennis berust op onbewezen, 
intuïtieve en dus juist zeer wezenlijke vooronderstellingen. Als voorbeeld noemt hij de 
rechte lijn: 
 

Maar dit is ’t zuiver, wondersimpel teeken 
Van in onmacht, geloof: – de rechte lijn. 
Wij kennen haar niet; – hoeveel haar geleken, 
 
Geen mensch die één bewijst zóó recht te zijn, 
Dat zij nooit in zichzelve weer zou keeren 
Hoe ver vervolgd. Toch hoeft geen kinderbrein 
 
Van deze onkenbre ’t wezen nog te leeren, 
Of twijfelt aan haar absoluut bestaan.221 

 
Zelfs een kind kent het wezen van de rechte lijn. Echte geleerden behouden dan ook 
hun kinderlijke, intuïtieve wijsheid. Toen Van Eeden Brouwer in 1915 ontmoette, 
beschreef hij hem in zijn dagboek niet alleen als een zielsverwant, maar ook als een 
kind – een vergelijking die Van Eeden vaker gebruikte voor ‘geniale’ wetenschappers 
die hij bewonderde. Hij noemde Brouwer ‘een sympathiek man, met de aardige 
kinderlijke manieren van een geniaal mensch’ en later nogmaals ‘een groot beminnelijk 
kind, in zijn gesprek vol onverwachte wendingen en diepe geest.’222  

Kort na hun kennismaking las hij Brouwers ‘Delftsche reede’, de lezing die deze in 
1905 als student had gegeven onder de titel Leven, kunst en mystiek. Hierin draait alles 
om het ‘Zelf’ en om datgene wat het ‘Zelf’ afleidt van het rechte pad naar 
zelfcontemplatie, waaronder de wetenschap.223 Latere commentatoren hebben deze 
lezing afgedaan als ‘jeugdzonde’. Dit is ten onrechte aangezien Brouwer zijn hele 

                                                        
219 Huizinga, ‘Vitalisme en mechanisme’ (1893) 36.  
220 Van Eeden, ‘Vitalisme’ (1902) [1893] 293. 
221 Van Eeden, Het lied van schijn en wezen (1981) [1895-1922] 84. 
222 Van Eeden, Dagboek III (1971) 22 oktober 1915 en 27 november 1915. Over Lorentz en Van ’t 
Hoff schreef  Van Eeden: ‘Eigenaardig is bij den geleerde [Lorentz] het kinderlijke, precies als bij 
van ’t Hoff. Er is een naïeve, schertsend gemoedelijke pret in het berekenen en het toetsen der 
uitkomsten.’ Van Eeden, Dagboek III (1971) 26 november 1911. 
223 Stigt, ‘Introduction to Life, Art, and Mysticism’ (1996) 384. 
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leven trouw bleef aan zijn mystieke beginselen.224 In zijn dagboek noemt Van Eeden 
het geschrift ‘een oorlogsverklaring, een brutaal revolutionaire daad’.225 In zijn 
uitgebreide recensie die hij in 1916 voor De Amsterdammer schreef, verbaast hij zich 
erover dat ‘de sombere Brouwer van dat hels-hemelse brouwsel’, de ‘aartsketter’ die 
het menselijk intellect als hoogste geestelijke functie verwerpt, gewoon vrij rondloopt 
in zijn toga als professor aan de Amsterdamse Universiteit en lid is van de Koninklijke 
Akademie. Van Eeden deelde veel van Brouwers denkbeelden, maar verwoordde ze 
anders en verwijst hierbij naar De kleine Johannes: 
 

Mijn aanval [op intellect en wetenschap] was, in overeenstemming met mijn van 
Brouwer’s afwijkend temperament, voorzichtiger en zachtzinniger. Maar naar ik 
meen, niet minder doeltreffend. Dokter Cijfer en Pluizer, uit de kleine Johannes, 
zijn de twee representanten van dezelfde valse satanische machten, die de 
mensheid onder hun tirannie ten verderve voeren.226 

 
Maar ondanks zijn aanval op de wetenschap, spreekt Van Eeden, in lijn met de eerder 
in dit hoofdstuk behandelde Studies, zijn bewondering uit voor de ‘zuivere mathesis’. 
Zij maakt het mogelijk om door te dringen tot ‘de eeuwiggeheimzinnige sferen van de 
mystiek’. Daarom ziet hij enigszins ontzet toe hoe Brouwer ‘op zijn prachtig toegerust 
schip met zijn wonderbaar sterke machines zo heftig uitvaart tegen machinist en loods 
[…].’ Volgens Van Eeden heeft Brouwer hiermee echter niet de wetenschap als 
zodanig de rug toegekeerd, maar alleen ‘de satanische machten het roer uit handen 
genomen, met ruwe greep, en aan het Goddelijk Zelf ter leiding toevertrouwd.’ Dokter 
Cijfer en Pluizer hoeven niet gevreesd te worden, als hun rechte aard wordt begrepen. 
Zo zorgt Van Eeden ervoor dat het kind niet met het badwater wordt weggegooid. Met 
verwijzing naar Poincaré en naar Het lied van schijn en wezen, komt hij tot de 
geruststellende conclusie dat de wetenschap schijn is, maar nuttige schijn ten behoeve 
van ‘Al-Harmonie’, ‘Heil’ en ‘Schoonheid’.227  

Van Eeden deelde Brouwers kritiek op de wetenschap, ja zelfs op de wiskunde, 
maar hij voerde deze niet tot in extremis door. Van Dalen heeft erop gewezen dat 
Brouwer Van Eeden meermalen een koekje van eigen deeg gaf door diens vroegere 
ideeën te radicaliseren.228 Toch trok ook Brouwer niet de uiterste consequentie uit zijn 
aanval op de cultuur als geheel en de wetenschap in het bijzonder; zoals Van Eeden 
terecht constateerde ging hij wel ‘ijsbaarlijk te keer, maar tot nog toe heeft hij baret en 
toga niet aan de kapstok gehangen.’229  
 
Het probleem van de argumentatie waarin de wetenschap intuïtief wordt genoemd, is 
dat veel uitkomsten van de wetenschap juist in deze periode zeer tegenintuïtief waren. 
Van Eeden spreekt in Pauls ontwaken (1913) niet over een ‘twijfelchaos’, maar over 

                                                        
224 Van Dalen, L.E.J. Brouwer (2001) 75. 
225 Van Eeden, Dagboek III (1971) 10 december 1915. 
226 Van Eeden, ‘Een machtig brouwsel’, 23 september 1916. 
227 Ibidem. 
228 Van Dalen, L.E.J. Brouwer (2001) 519. 
229 Van Eeden, ‘Een machtig brouwsel’, 23 september 1916. 
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een ‘twijfels-labyrinth’. Deze twijfels en onzekerheid waren teweeg gebracht door de 
tegenintuïtieve uitkomsten van de natuurkunde en de wiskunde: 
 

Want wat is de kern der zwaarmoedigheid? […] 
Het is de twijfel, de onzekerheid. Het vreselijke inzicht in de ontoereikendheid 
van al ons weten. 
Wij voelen ons te midden van een kosmos, die ons aan alle zijden te groot is, met 
begrijpsmiddelen die aan alle zijden te kort schieten. Hoe meer wij denken, hoe 
meer wij de waan van al ons kennen beseffen. De innigste, meest algemene 
begrippen blijken onwaar te zijn, illusies, hulpmiddelen om voort te kunnen, 
krukken voor ons kreupel begrip. De ruimte is een illusie, de eenheid van tijd is 
een illusie – de eenvoudigste waarheden der mathesis kunnen gewijzigd worden, 
er kan naast de euklidische een niet-euklidische wiskunde bestaan. Het 
wetenschappelijk ware is intuïtief-onmogelijk, en de trouwste steunsels voor onze 
geest vernevelen bij strenge analyse tot illusies.230 

 
De wetenschap kan niet alleen tegenintuïtief, maar zelfs waanzinnig zijn: 
 

En dan – berust alle zekerheid niet op een onbewijsbaar gevoel? En kan dat 
gevoel niet ziekelijk ontaarden, zoals in de waanzin, waar absolute zekerheid 
wordt gevoeld omtrent hetgeen anderen volkomen ongerijmd schijnt?231 

 
De angst dat de wetenschap in het algemeen, maar de wiskunde in het bijzonder 

eigenlijk waanzinnig is, komt vaker terug bij Van Eeden. Het hangt samen met de 
romantische opvatting dat genialiteit en waanzin samengaan – een opvatting die in het 
fin de siècle wetenschappelijk werd onderbouwd door Cesare Lombroso. Van Eeden 
schreef een toneelstuk over zo’n geniale waanzinnige, getiteld IJsbrand (1907).232 In 
de periode van zijn vriendschap met Brouwer haalt Van Eeden meerdere voorbeelden 
aan uit de wiskunde, onder andere de niet-euclidische meetkunde, die geheel absurd 
lijken. Ze zouden volgens Van Eeden evengoed door waanzinnigen of beschonkenen 
kunnen zijn uitgedacht. De gedachte dat intuïtie net zo goed waanzinnig kan zijn, 
zagen we eerder ook al door Ortt verwoord worden. Voor Van Eeden is de enige 
oplossing voor dit dilemma het aannemen van ‘een hooger autoriteit, van een wet en 
een willekeur waaraan de eigen wet en willekeur van den mensch, als geestelijk wezen 
zich volslagen ondergeschikt voelt.’233 Het teken dat dit hogere wezen werkelijk 
bestond, had hij door het ‘ontwaken’ van zijn zoon Paul gekregen. Verstandelijk had 
hij de onvergankelijkheid van stof en geest altijd al voorvoeld, maar zijn ‘gevoels-
weten’ kon dit nu bevestigen.234 Niet de rede, maar de intuïtie gaf uiteindelijk de 
doorslag. 
   

                                                        
230 Van Eeden, Pauls ontwaken (1962) [1913] 8. 
231 Ibidem, 9. 
232 Van Eeden, IJsbrand (1908); Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 168. 
233 Van Eeden, Dagboek III (1971) 9 juni 1917. 
234 Van Eeden, Pauls ontwaken (1962) [1913] 11-12. 
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Wiskunst 

Ten slotte moet in dit verband nog een kenmerkend aspect van de literaire verwerking 
van de wiskunde worden behandeld met betrekking tot de woordkeuze. Van Eeden en 
Ortt lijken de termen wiskunde/wiskundig (of mathesis/mathematisch) en 
wiskunst/wiskunstig tamelijk willekeurig door elkaar te gebruiken. Dit roept vragen op. 
Was deze woordkeuze uitzonderlijk of werd deze ook gebezigd door tijdgenoten, 
waaronder wiskundigen? En was deze woordkeuze wel zo willekeurig? Of werd met de 
keuze voor een bepaalde term een waardeoordeel uitgesproken? 

In De kleine Johannes (1885) brengt Van Eeden niet de wiskunde, maar de 
wiskunst ter sprake in het personage van Kribbelgauw. Deze intelligente spin die 
kunstige netten vervaardigt door het maken van moeilijke berekeningen wordt ‘een 
groot wiskunstenaar’  genoemd.235 Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal 
is Van Eedens gebruik van de term ‘wiskunst’ voor wiskunde, evenals van de term 
‘redekunstig’ voor ‘logisch’, individueel, omdat beide termen in zijn tijd al verouderd 
waren.236 Maar wat betreft het gebruik van ‘wiskunst(ig)’ is hier wel het een en ander 
op af te dingen. Ten eerste gebruikt Van Eeden de termen ‘wiskunst’, ‘mathesis’ en 
‘wiskunde’ vaak door elkaar.237 Ten tweede bezigden ook veel tijdgenoten, zowel 
schrijvers als wiskundigen, al deze termen.  

In Ortts Felicia vinden we de term ‘wiskunstig’ als het tegenovergestelde van 
utopisch: ‘En dit waren geen utopieën; ’t was wiskunstig zeker dat niets den groei van 
zulk een Communia-maatschappij zou kunnen stuiten.’238 In Inleiding tot het pneumat-
energetisch monisme gebruikt Ortt de term ‘wiskunstig’ in verband met het intuïtieve, 
instinctmatige karakter van axioma’s: ‘Instinctmatig voelt de mensch de richting der 
Waarheid, los van alle waarnemingen, verklaringen en bewijzen. Instinctmatig stelt de 
mensch zijn logische en zijn wiskunstige axioma’s op; bewijsbaar zijn zij niet; logisch 
moet de mensch soms erkennen dat de waarheid ook wel anders kon zijn dan hij 
blijkens zijn axioma’s voelt.’239 Wiskunstige axioma’s zijn dus niet zo zeker als ze 
lijken. Dat Ortt hier kiest voor ‘wiskunstig’ en niet voor ‘wiskundig’ is geen toeval.  

De wiskundige Mannoury gebruikt ook zowel de term ‘wiskunde’ als 
‘wiskunst’.240 Uit Mannoury’s gebruik kunnen we bovendien concluderen dat beide 
termen géén synoniemen zijn, maar hiërarchisch gezien moeten worden: ‘Wiskunst is 
het werken met bepaalde eenheden en met bepaalde relaties tussen die eenheden, en 
hoe bepaalder, hoe onwankelbaarder en dus hoe onwezenliker die eenheden en die 
relaties zijn, hoe wiskundiger die wiskunst is.’241 Wiskunde is dus ‘onwankelbaarder’ 
maar tegelijkertijd ‘onwezenliker’ dan wiskunst. Van Eeden lijkt deze hiërarchie te 

                                                        
235 Van Eeden, De kleine Johannes (1979) [1887, 1905, 1906] 42. 
236 Woordenboek der Nederlandsche Taal. Online editie: http://gtb.inl.nl/?owner=WNT (geraadpleegd 
op 2 februari 2009). 
237 Zie bijvoorbeeld ‘Kooningschap en dichterschap’ waar op p.38 alle drie de termen voorbij komen. 
238 Ortt, Felicia. Het boek van vervulling (1905) 20. 
239 Ortt, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) 5. 
240 Zie bijvoorbeeld de vele door Schmitz genoemde citaten van Mannoury: Schmitz, De Hollandse 
significa (1990) 247, 250, 252. 
241 Gerrit Mannoury, Over de sociale betekenis van de wiskundige denkvorm (Groningen 1917) 11, 
zoals geciteerd door Schmitz, De Hollandse significa, 252. 
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onderschrijven; zo heeft hij het nooit over de ‘zuivere wiskunst’, maar wel over de 
‘zuivere wiskunde’.242 En in een eerder genoemde passage uit Het lied van schijn en 
wezen gaat het om een ‘wiskunstig spel’.243 Kortom, het gebruik van de term 
‘wiskunst’ lijkt niet geheel willekeurig. Er zit een vooronderstelling in die de 
‘wiskunst’ als intuïtie, als spel, als kunst ziet en de term kan dus gebruikt worden op 
het moment dat de wiskunde als minder exacte, minder zekere, maar wel als meer 
wezenlijke vorm van wetenschap moet worden neergezet. Bij de 
oprichtingsvergadering van het Internationaal Instituut (voorheen de Internationale 
Academie) voor de Wijsbegeerte sprak Van Eeden dan ook over Brouwer en 
Mannoury als ‘wiskunstenaars’, omdat zij niet alleen over intellect beschikten, maar 
ook over wijsheid en liefde: 

  
Ik voelde alsof nu door deeze samenwerking van de meest vrije en sterke geesten 
van ons land iets zeer bizonders was bereikt. Een burcht of bolwerk van wijsheid. 
Niet van enkel intellect. Maar teevens geweldig sterke koppen. En het was mij als 
een troost, dat ik het reusachtig abstractie-vermoogen van de twee wiskunstenaars 
[…] nu als ’t ware tot mijn steun had, alsof dat nu tot mijn weezen behoorde, 
omdat er ook een liefde-band is.244 

 

Conclusie 

Rond 1900 was de wiskunde verwikkeld in een diepgaand zelfonderzoek. Een 
belangrijke vraag was of de wiskunde over formele gedachteconstructies ging of over 
‘het leven zelf’. Antwoorden op dergelijke vragen hadden grote consequenties voor 
epistemologische kwesties omtrent waarheid en betekenis in de wiskunde en daardoor 
in de wetenschap als geheel. Uiteindelijk heeft het intuïtionisme het in de twintigste 
eeuw afgelegd tegen het formalisme, maar de sporen van deze eerste richting zijn nog 
altijd duidelijk zichtbaar in de tegenwoordige wiskunde.245 De platonische traditie heeft 
alle grondslagendiscussies tot op de dag van vandaag overleefd. Deze traditie, waarin 
de wiskunde als een transcendente vorm van kennis en als de ultieme vereniging van 
het ware, het schone en het goede wordt voorgesteld, speelde in dit hoofdstuk een 
hoofdrol. Niet alleen in de bronnen zelf stak ze vaak de kop op. De kracht van deze 
traditie is er bovendien de belangrijkste oorzaak van dat er in de geschiedschrijving van 
de wiskunde tot voor kort maar weinig aandacht is geweest voor haar culturele context. 

God zal tegenwoordig niet meer in een wiskundig betoog voorkomen, maar nog 
steeds streven vele wiskundigen naar ‘contact met het Absolute’. In het begin van de 
twintigste eeuw was het niet anders. Hilbert wilde met symbolen een onveranderlijke 
waarheid van een ‘eigenlijke wiskunde’ uitdrukken. De minder bekende wiskundige 
Keyser bracht God en wiskunde zelfs expliciet met elkaar in verband. Ook Ortt deed 
dit, net als bijvoorbeeld zijn tijdgenoot Schoenmaekers, door religieuze begrippen uit te 
drukken met behulp van mathematische symbolen. Voor Van Eeden stond de wiskunde 
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niet alleen symbool voor het hogere, maar was ze ook in staat om toegang te 
verschaffen tot een hogere, betere wereld. Door haar transcendente, ‘zuivere’ karakter 
was de wiskunde verheven boven andere vormen van kennis. Maar hij wilde haar nog 
net niet zo hoog plaatsen als de dichtkunst. Het allerhoogste in zijn hiërarchie stond 
muziek, omdat het de zuivere vormen van zowel wiskunde als kunst in zich verenigde. 
Aangezien dichters en wiskundigen allebei in contact stonden met ‘het eeuwig-zijnde’ 
waren zij ook de voorlopers van de nieuwe mens. Zij voorvoelden de geestelijke 
omwenteling die volgens Van Eeden op handen was. Zij beseften eveneens dat een 
nieuwe mens er pas zou komen door een nieuwe taal, oftewel door een betere 
communicatie en verstandhouding. In dit licht moeten Van Eedens inspanningen voor 
de significa worden gezien. Van Eeden was hiermee in Nederland een voorloper, pas 
later sloten zich de wiskundigen Mannoury en Brouwer bij zijn streven aan. In de 
persoon van Brouwer ontmoette hij de ‘koninklijke’, tegelijkertijd geniale en 
kinderlijk-intuïtieve mens die hij al jaren voor ogen had gehad. 

Een specifiek voorbeeld van het soort transcendente kennis dat de wiskunde, of 
preciezer gezegd de meetkunde kon verschaffen, was de vierde dimensie. Dit concept 
was afkomstig uit de meerdimensionale meetkunde die was voortgevloeid uit de in de 
eerste helft van de negentiende eeuw ontwikkelde niet-euclidische meetkunde. Voor 
meetkundigen was het reële, fysieke bestaan van deze gedachteconstructies niet van 
belang. In de popularisering, als eerste in Platland, werd dan ook veel nadruk gelegd 
op het belang van het verruimen van de verbeeldingskracht voor het kunnen denken 
van de vierde dimensie. De behulpzaamheid hierbij van een tweedimensionale analogie 
kreeg in de volgende decennia veel navolging, ook onder wetenschappers. Net als de 
significa vormt dit werk niet alleen een voorbeeld van de wisselwerking tussen 
literatuur en wetenschap, maar ook van de manier waarop literaire kennis vooraf kan 
gaan aan wetenschappelijke kennis. Een belangrijk fenomeen in de popularisering van 
de vier-, n- of meerdimensionale meetkunde was dat deze eenvoudigweg ‘de vierde 
dimensie’ werd. Daarmee werd deze steeds minder als een gedachteconstructie en 
steeds meer als reëel bestaand begrepen. Vooral spiritisten, onder aanvoering van 
Zöllner, grepen de vierde dimensie op deze manier aan, om zo een wetenschappelijke 
legitimatie te kunnen verlenen aan hun idee van een voor ons blote oog niet zichtbare 
ruimte waarin de geesten van overledenen verkeerden. In deze ruimte konden niet 
alleen ‘onzichtbaar’ knopen in een touw worden gelegd, maar hier kon ook contact 
tussen de levende en de ‘astrale’ mens plaatsvinden. Voordat de vierde dimensie als 
tijd haar intrede deed, kunnen we bij zowel Van Eeden als Ortt de spiritistische 
opvatting van een ruimtelijke vierde dimensie aantreffen. Ortt verwerkt deze echter pas 
later in zijn parapsychologische wereldbeschouwing. Van Eeden gebruikt het concept 
wel, maar doet dit in andere bewoordingen, zoals ‘sferen’ en een ‘hyperkosmos’. Dit 
zijn ruimtes van een goddelijke orde waarin wonderen mogelijk zijn. 

Een belangrijk omslagpunt in het denken over de vierde dimensie vormde 
Einsteins relativiteitstheorie en het inpassen van deze theorie in het vierdimensionale 
‘ruimtetijd’-continuüm van de meetkundige Minkowski. Vanaf dat moment kon de 
vierde dimensie als tijd worden begrepen. In de historiografie is de laatste drie 
decennia benadrukt dat in de popularisering de opvatting van de vierde dimensie als 
ruimtelijk concept pas met een behoorlijke vertraging werd vervangen door de vierde 
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dimensie als tijd. Bovendien zou de relativiteitstheorie voor veel onzekerheid en 
twijfels hebben gezorgd. Van Eeden vormt op deze beide vaststellingen een 
uitzondering en maakt daarmee een nuancering hiervan noodzakelijk. Hij was al rond 
1910 op de hoogte van het werk van Einstein en Minkowski en verwerkte deze kennis 
snel, zoals blijkt uit zijn artikel ‘Weetenschappelijke mystiek’ uit 1911. Zijn 
argumentatietrant was er niet door veranderd; evenals de ruimtelijke vierde dimensie, 
was ook de temporele vierde dimensie voor hem één van de voorbeelden die hij 
aandroeg om aan te tonen dat het mystieke tot de wetenschap behoorde en vice versa. 
Daarmee kon hij aan de ‘wereldgebeurtenis’ die Einstein en in zijn optiek vooral 
Lorentz hadden veroorzaakt een positieve draai geven, omdat ze bevestigden wat hij al 
veel langer uitdroeg. Ortt past met zijn verwerking van de relativiteitstheorie in de 
jaren 1920 wel in het tijdspad dat de historiografie over de popularisering van Einsteins 
ideeën heeft aangegeven. Maar ook voor Ortt vormde het Einstein-Minkowski-heelal 
een positieve onderbouwing van zijn wereldbeschouwing. Zijn geloof in 
parapsychologische verschijnselen als het vermogen om in de toekomst te kijken en 
daarmee zijn deterministische wereldbeschouwing werden door het wetenschappelijk 
aangetoonde bestaan van een ‘eeuwigheidsdimensie’ bevestigd. Echter, na verloop van 
tijd veranderde zijn positieve kijk op Einsteins theorie. Zijn ‘superkosmos’, de ruimte 
waarin de spiritistische verschijnselen zich voordoen, zou in het eindige, gesloten 
heelal van Einstein niet kunnen bestaan. Ter ondersteuning van zijn metafysische 
stelsel haalde hij niet alleen de spiritistische invulling van de vierde dimensie als 
ruimtelijk concept weer uit het stof, maar vond hij ook bevestiging in de theorie van 
het uitdijend heelal van De Sitter. 

Ondanks alle bewondering voor de wiskunde was er in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw ook veel kritiek te horen, onder andere in de vorm van radicale kritiek 
door wiskundigen zelf. Deze ‘antimoderne’ richting in de wiskunde, met 
representanten als Poincaré, Brouwer en Mannoury, vond dat de waarheid niet op 
papier te vinden was, maar in de mens zelf. Van Eeden en Ortt verwoordden deze 
opvatting in de vorm van twee redeneerwijzen. De eerste manier was het benadrukken 
van haar ‘bloot-formalistische aard’ waardoor de wiskunde niet het werkelijk 
bestaande raakte. De andere redenering ging juist uit van het tegenovergestelde, 
namelijk van het intuïtieve karakter van de wiskunde. Het is niet verwonderlijk dat het 
tegelijkertijd gebruiken van deze twee redeneerwijzen tot dubbelzinnigheden en 
kronkelredeneringen leidde. Bovendien kwamen de uitkomsten van de wiskunde en de 
natuurkunde, zeker voor leken – ook voor diegenen die bovengemiddeld op de hoogte 
waren zoals Van Eeden en Ortt – juist in deze periode zeer tegenintuïtief of zelfs 
waanzinnig over. 

Ten slotte is de literaire verwerking van de wiskunde interessant vanwege het 
taalgebruik. In dit hoofdstuk kwamen enkele metaforen ter sprake die als goede 
voorbeelden kunnen gelden van het ‘nomadische’, interdiscursieve karakter van deze 
discursieve elementen (zie § 1.2). Het adjectief ‘zuiver’ werd met betrekking tot de 
wiskunde zeer vaak genoemd. Hiermee werd meestal niet de ‘zuivere wiskunde’ 
bedoeld, zoals wiskundigen deze begrepen, namelijk als een abstracte wetenschap. 
Meestal ging het hier om een veel omvattender discours dat zich rond 1900 in velerlei 
gedaanten presenteerde en voortkwam uit een breed gedragen preoccupatie met 
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zuiverheid en onzuiverheid. Een andere vorm van taalgebruik waaruit de bewondering 
voor de wetenschap in het algemeen, maar voor de wiskunde in het bijzonder bleek, 
was de bouwmetaforiek. Juist als deze in een context opduikt waarin de wetenschap er 
niet best af komt, ontmaskert dergelijke beeldspraak in de tekst ‘ondanks zichzelf’ toch 
een positieve grondhouding ten opzichte van de wetenschap. Ook in het gebruik van 
deze metaforiek stonden Van Eeden en Ortt weer niet alleen; veel wetenschappers, 
waaronder wiskundigen als Brouwer, bedienden zich er eveneens van. Hierbij moet 
wel worden opgemerkt dat de metafoor bij Brouwer zeer concrete implicaties voor zijn 
theorievorming had. Het interdiscursieve karakter geldt ook voor het laatste 
kenmerkende aspect van het taalgebruik rond de wiskunde: het gebruik van de term 
wiskunst/wiskunstig. Zowel door wiskundigen zelf als door de schrijvers werden deze 
termen gebruikt als de wiskunde meer als kunst dan als wetenschap moest worden 
neergezet.  

Ondanks de kritiek die de wiskunde te verduren kreeg, sprak uit de meeste teksten 
die hier centraal stonden toch vooral bewondering. Zoals Van Eeden niet vreesde voor 
Dokter Cijfer en Pluizer als hun rechte aard maar wordt begrepen, zo zochten Ortt en 
ook de meeste wiskundigen en natuurkundigen die hier aan bod kwamen naar een 
goede balans tussen verstand en gevoel, tussen logica en intuïtie, en tussen wetenschap 
en geloof. Einstein drukte de zoektocht naar fundamentele natuurwetten als volgt uit: 
 

Er is geen logische weg die naar deze elementaire wetten voert, alleen een 
intuïtieve weg, gebaseerd op creativiteit en ervaring. Met zo’n grote 
methodologische onzekerheid zou je denken dat er een willekeurig groot aantal 
systemen mogelijk is die allemaal even geldig zijn. Maar de geschiedenis leert 
ons dat er onder alle denkbare constructies altijd een is die zich onderscheidt als 
absoluut superieur aan de 246 

 

                                                        
246 Bais, De sublieme eenvoud van relativiteit (2007) 116. Zie voor de grote rol die intuïtie speelde bij 
de totstandkoming van  Einsteins, maar ook van Lorentz’ theorieën: Rispens, Einstein in Nederland 
(2006) 55, 5-66, 83. Voor wat betreft Einstein, zie ook: Holton, Thematic origins of scientific thought 
(1988) 11, hfst. 5. 



    

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 5 

Geestelijke zwervers 
in het tijdperk van de specialist 

 
 

Iemand die zijn blik graag laat gaan over alle uitkomsten der wetenschap, die het 
leven van zooveel mogelijk zijden wil kennen die wordt dilettant genoemd, 
hetgeen zeggen wil dat hij niet meetelt. […] 
In elk vak zijn de grootste omwentelingen gebracht door leeken, die verder keken 
dan een vakje. […] 
De normale gave mensch is wijsgeer, kunstenaar en arbeider. Ja, allen, allen 
wijsgeeren, kunstenaars en arbeiders. Dat is de toekomst van ’t ras, dat is de 
blijde wereld die komen moet en komen zal.  

   Frederik van Eeden, De blijde wereld (1903) 193-196. 
 
Frederik van Eeden en Felix Ortt waren auteurs die zich ook graag buiten de literaire 
paden bewogen. Dit blijkt zowel uit hun teksten – zoals de voorgaande hoofdstukken 
hebben laten zien – als uit hun levensloop. Hun tijd vroeg echter niet om 
veelzijdigheid, maar om specialisatie. Specialisatie was, net als differentiatie en 
professionalisering, onderdeel van een al eerder in gang gezet autonomiseringsproces. 
Verschillende maatschappelijke domeinen – waaronder literatuur en wetenschap – 
propageerden en bewaakten hun eigen zelfstandigheid met behulp van gedragscodes en 
instituties (zie hoofdstuk 1). Juist in een periode waarin de maatschappij steeds meer 
waarde ging hechten aan specialisatie hielden beide auteurs zich niet aan deze 
‘hokjesgeest’. Op het eerste gezicht lijken Van Eeden en Ortt hiermee unzeitgemäß. 
Waren zij inderdaad, zoals ik in het eerste hoofdstuk hypothetisch stelde, door de 
moderniteit ingehaalde homines universales? 
 Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal in dit hoofdstuk de focus verplaatst 
worden van de literatuur zelf naar de door de auteurs en hun critici geformuleerde 
opvattingen over literatuur. Ook in de poëticale beschouwingen van Ortt en Van Eeden 
komt de wetenschap veelvuldig ter sprake en de vraag is welke functie ze hieraan 
toekenden. Of, anders gezegd, welke rol speelde de incorporatie van wetenschap in de 
positionering en profilering van de beide auteurs in het literaire veld? Deze vraag kan 
ook in discursieve termen geformuleerd worden: Hoe zorgden de auteurs ervoor dat 
hun wetenschappelijke activiteiten pasten binnen de (on)geschreven regels van het 
literaire discours? Voelden ze de behoefte om hun veelzijdigheid te legitimeren en, zo 
ja, hoe deden ze dit? Hun positioneringsgedrag zal onderzocht worden aan de hand van 
reflecties over kunst en literatuur buiten hun creatieve werk om1, paratekstuele (zowel 

                                                        
 
1 Van den Akker noemt deze categorie ‘expliciete tekstexterne poëtica’. Zie voor het onderscheid 
tussen impliciete/expliciete en tekstinterne/tekstexterne poëtica: Van den Akker, Een dichter schreit 
niet (1985) 14-26.  
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peri- als epitekstuele) gegevens2, en biografisch-institutionele informatie. Eerst komt 
hun literatuuropvatting aan bod, daarna zal de rol die wetenschap hierbinnen vervult 
onder de loep worden genomen. Uit de korte biografieën van de schrijvers zoals die in 
het eerste hoofdstuk (§ 1.3) zijn geschetst, is al gebleken dat de vermenging van 
literatuur en wetenschap ook deel uitmaakte van hun dagelijks leven. Hoe zagen deze 
‘geestelijke zwerverslevens’ er precies uit? En hoe verhielden hun literaire en 
wetenschappelijke activiteiten zich tot hun poëticale uitlatingen over de verhouding 
tussen deze beide gebieden? De voor dit hoofdstuk relevante bronnen zijn van Van 
Eeden in veel grotere mate beschikbaar dan van Ortt. Vooral wat de dagelijkse praktijk 
betreft is de asymmetrie tussen beide auteurs opvallend. Hiervoor zijn egodocumenten 
noodzakelijk die, zoals bekend (zie §1.4), van Ortt niet voorhanden zijn. Door de 
genoemde thema’s bij beide auteurs te onderzoeken en hun gezamenlijk te beschrijven, 
kunnen toch interessante overeenkomsten en verschillen worden blootgelegd. 
 Vervolgens zullen de oordelen van de literatuurkritiek over de verwerking van 
wetenschap in het literaire werk van Van Eeden en Ortt bij de analyse worden 
betrokken. Ik heb de receptie bestudeerd aan de hand van een viertal representatieve 
casestudies. De keuze is hierbij gevallen op de receptie van creatieve werken, 
aangezien daarin de vermenging tussen literatuur en wetenschap het meest zal zijn 
opgevallen. Hoe reageerden de recensenten op het opduiken van een wetenschappelijk 
idee of een wetenschappelijke vertelwijze in een gedicht of een roman? Net als de 
poëticale stellingnames van de auteurs moeten ook die van de recensenten geplaatst 
worden binnen hun discursieve context waarin polemische en strategische 
overwegingen een rol kunnen hebben gespeeld.3  

Zowel de positioneringsstrategieën van de auteurs als de oordelen van de 
literatuurkritiek kunnen ons meer inzicht bieden in het autonomiseringsproces en de 
eventuele spanningen waarmee dit gepaard ging. Als de schrijvers zich moesten 
legitimeren voor het overschrijden van de discursieve afbakeningen, dan geeft dit aan 
dát er sprake was van autonomisering. Anders hoefden ze zich ook niet in bochten te 
wringen om deze overschrijding volgens de regels van het literaire discours te laten 
verlopen. Van Eeden en Ortt bevonden zich in meerdere opzichten in een 
spanningsveld: niet alleen tussen literatuur en wetenschap, maar ook tussen literatuur 
en ethiek, en tussen wetenschap en metafysica. Het gaat hier met name om het  
eerstgenoemde aspect, maar ook de andere zijn relevant voor een goed begrip van het 
feit dat autonomisering nooit absoluut is, maar relatief is en gepaard gaat met de nodige 
grensgevechten.  

De oordelen van de literatuurkritiek kunnen eveneens een indicatie van 
autonomisering geven. Mijn verwachting is dat buitenliteraire invloeden (naast 

                                                        
2 Deze terminologie is afkomstig van Gérard Genette. Onder paratekst verstaat hij alle tekstuele 
gegevens die de ‘eigenlijke’ tekst aan de lezer presenteren. Daarbinnen onderscheidt Genette peritekst 
(de paratekstuele gegevens die zich in de onmiddelijke omgeving van de tekst bevinden, zoals 
auteursnaam) en epitekst (de paratekstuele gegevens die verder van de tekst verwijderd zijn zoals 
interviews of dagboekaantekeningen). Genette, Paratexts (1997) 5. 
3 Van den Akker, Een dichter schreit niet (1985) 34; Van Rees en Dorleijn, De impact van 
literatuuropvattingen in het literaire veld (1993) 11; Van Rees, ‘Consensusvorming in de 
literatuurkritiek’ (1985) 59-67. 
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wetenschap waren dat bijvoorbeeld ethiek, religie, politiek, commercie, etc.) als een 
gevaar werden gezien voor het naar autonomie strevende literaire discours. Deze 
verwachting baseer ik niet alleen op de negatieve connotaties van ‘dilettant’, zoals 
onder meer blijkt uit het aan het begin van dit hoofdstuk genoemde citaat van Van 
Eeden: iemand die ‘niet meetelt’.4 Maar deze verwachting vloeit ook voort uit de 
manier waarop het autonomiseringsproces rond 1900 is beschreven: ‘Reaching a higher 
level of autonomy, the field has to be guarded against heteronomous tendencies that are 
regarded as putting it in jeopardy.’5 Of en, zo ja, hoe deze defensieve, negatieve 
houding tegenover heteronome inmengingen met betrekking tot de incorporatie van 
wetenschap in literatuur zichtbaar is in de literatuurkritiek, zal in dit hoofdstuk moeten 
blijken. 

In de conclusie van dit hoofdstuk zal de manier waarop Van Eeden en Ortt bakens 
vormden in het spanningsveld tussen specialisatie en ‘dilettantisme’ worden geduid. 
Waren zij met hun veelzijdigheid inderdaad ingehaald door de ‘hokjesgeest’ van de 
moderniteit? Of vervulde hun ‘geestelijke zwerversleven’ juist een nieuwe rol in het 
moderne gesegmenteerde landschap? Ik zal hun positie niet alleen evalueren aan de 
hand van mijn eigen onderzoeksresultaten, maar ook door het in ogenschouw nemen 
van enkele recente publicaties over het ontstaan van de moderne intellectueel. 

De opzet en uitwerking van dit laatste hoofdstuk is tentatief. Het onderzoek naar de 
literaire verwerking van wetenschap beweegt zich meestal, ook in dit boek, vooral op 
het tekstanalytische niveau. Toch hoop ik te kunnen laten zien dat de perspectieven van 
literatuuropvattingen en receptie een waardevolle aanvulling kunnen vormen op het 
onderzoek naar de relatie tussen literatuur en wetenschap.  
 

5.1 De opvattingen van Frederik van Eeden en Felix Ortt over literatuur 

‘Kunst om de kunst’? 

De positie van Frederik van Eeden als Tachtiger was niet eenduidig en dit heeft zowel 
bij tijdgenoten als literatuurhistorici tot het oordeel geleid dat hij eigenlijk geen 
Tachtiger was. Van Eedens werk had een ethische boodschap en was daarom geen 
‘kunst, die alleen bestaat om haarzelfs wil’.6 De schrijver was ‘eer een tegenstander 
van de beweging [van Tachtig].’7 Hij was wel een Nieuwe Gidser, maar geen Tachtiger 
– ‘een vrij week romanticus, aan wie het karakteristieke der Tachtigers ontbreekt.’8 
                                                        
4 Ook de woordenboekdefinities geven de negatieve connotaties van het begrip aan. De definitie van 
dilettant in het Woordenboek der Nederlandsche Taal is: ‘Liefhebber, t.w. persoon die een vak, eene 
wetenschap of kunst slechts voor zijn genoegen en dus niet met den ernst van den vakman beoefent.’ 
(mijn cursivering). Woordenboek der Nederlandsche taal. Online editie: 
http://gtb.inl.nl/?owner=WNT (geraadpleegd op 2 februari 2009). Tegenwoordig is een dilettant nog 
steeds iemand die ‘slechts oppervlakkige kennis van een vak, een kunst of wetenschap bezit.’ (mijn 
cursivering). Van Dale (14e druk; 2005).  
5 Dorleijn, ‘Autonomy and heteronomy in the Dutch literary field’ (2007) 124. 
6 Kloos, ‘Literaire kroniek’ (1887) 458. 
7 Colmjon, De beweging van Tachtig (1963) 233. 
8 Stuiveling, ‘Frederik van Eeden Tachtiger of Nieuwe Gidser?’ (1937) 14-15. 
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Zijn meest recente biograaf stelt dat Van Eeden zich de moderne literatuuropvattingen 
theoretisch wel had eigengemaakt, maar in zijn werk traditioneel en conventioneel 
bleef.9 Deze oordelen zijn echter poëticaal gemunt, door de Tachtiger-poëtica wel te 
verstaan, waardoor eens te meer de dominantie hiervan, ook in de 
literatuurwetenschap, tot uitdrukking komt.10 Bij nadere bestudering blijkt dat Van 
Eeden weliswaar eigen accenten legde, maar dat zijn literatuuropvatting niet wezenlijk 
verschilde van die van de andere Tachtigers.11 

Van Eeden heeft niet alleen aan de wieg gestaan van de beweging van Tachtig, 
maar ook actief bijgedragen aan de verbreiding van haar poëticale standpunten. Al zijn 
beschouwingen over literatuur en kunst die in De nieuwe gids werden gepubliceerd, 
bevatten de bouwstenen van de poëtica van Tachtig. Eén van die kenmerkende punten 
was het zich afzetten tegen de vorige generatie. Dit deed Van Eeden niet alleen in de 
vorm van parodieën, waarvan de bundel Grassprietjes het meest bekend is, maar ook in 
zijn eerste literair-kritische bijdrage, over Multatuli, waarin hij het over ‘jong Holland’ 
heeft: ‘Wij zijn toch het jonge geslacht, datzelfde waarop de vechtenden zich 
herhaaldelijk beriepen.’12 Van Eedens lyrische beschouwing over Gorters Mei ademt in 
zijn geheel de in de Romantiek gewortelde Tachtiger-opvattingen. Kunst is verheven 
boven wijsbegeerte en wetenschap. Binnen de kunsten staat de muziek het allerhoogste 
en de dichtkunst raakt hier ook aan: ‘Woordenreeksen zijn zielebeelden, zoo goed als 
melodieën.’13 De Mei is het toonbeeld van ‘kunst om de kunst’ en van de eenheid van 
vorm en inhoud. Het is ‘één artistiek geheel, voortbewegende in groote golvingen, als 
een symfonie. Het zit geheel aaneen, elk stuk is niet alleen schoon door zich zelf, maar 
ook door àl het voorgaande en àl het volgende.’14 Een ander kenmerkend aspect van 
Tachtig, de vernieuwende beeldspraak, is voor Van Eeden ook van meet af aan een 
belangrijk thema, dat hij in Gorters werk verwezenlijkt ziet.15 Van Eeden vond diens 
werk niet alleen vanuit een ‘theoretisch’ standpunt mooi, maar streefde deze dichtkunst 
ook zelf na. In zijn dagboek schreef hij: ‘O wat mooi! wat mooi! Gorters verzen zijn 
gekomen als een lange streep rooskleurig licht in mijn leven. Nu ik ook – niet waar – ik 
ook. Nu zal ik het alles zeggen – nu zal het alles aan ’t licht komen.’16  

Zoals gezegd legde Van Eeden wél eigen accenten. Maar het is belangrijk om te 
benadrukken dat hij dit deed binnen de Tachtiger poëtica en niet daarbuiten. Daardoor 
wordt de spanning verklaarbaar die de combinatie van zijn autonome, door Tachtig 
bepaalde literatuuropvattingen en zijn ethische en natuurwetenschappelijke ideeën 
veroorzaakte. De belangrijkste accentverschillen lagen juist op die genoemde vlakken; 
zijn ethische betrokkenheid en de wens om zijn ideologische standpunten zowel in zijn 
                                                        
9 Fontijn, Tweespalt (1990) 203, 347-348. 
10 Zie voor de dominantie van de normen van Tachtig: Van den Akker en Dorleijn, ‘Hoe lang duurt 
tachtig?’ (2000); Oosterholt, De bril van Tachtig (2004). 
11 De kenmerken van de literatuuropvatting van Tachtig heb ik ontleend aan: Van Boven en 
Kemperink ed., Literatuur van de moderne tijd (2006) 98-108; Cornelissen, Poëzie is niet een spel 
met woorden (2001) 179-187. 
12 Van Eeden, ‘Eduard Douwes Dekker’ (1905) [1887] 8-9. 
13 Van Eeden, ‘Gorter’s verzen’ (1905) [1889] 94. 
14 Ibidem, 96. 
15 Ibidem, 97-98, 104. 
16 Van Eeden, Dagboek I (1971) 3 februari 1889. 
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creatieve als beschouwende werk met behulp van wetenschap te funderen. Beide 
aspecten zijn al zichtbaar in zijn vroegste werk, ook in zijn alom geroemde De kleine 
Johannes, maar treden vanaf de jaren 1890 steeds duidelijker op de voorgrond.  

In ‘Over kritiek’ (1893/’94) zet Van Eeden zijn opvattingen over literatuur en 
literatuurkritiek uiteen. De beschouwing is impliciet een reactie op de negatieve 
kritieken die zijn laatste werk Johannes Viator (1892) had opgeroepen. Van Eeden 
huldigt de ‘zuivere kunst’ en de daarmee samenhangende keuze voor poëtisch 
taalgebruik. Maar hij probeert dit autonome standpunt op te rekken door er ook de 
ethische bevlogenheid van kunst en kunstenaar in te betrekken. Net als de Tachtigers 
heeft hij schoonheid hoog in het vaandel, maar hij vat deze enerzijds breder op, 
anderzijds ook nauwer. Breder omdat hij onder het schone, ook het ware en het goede 
verstaat. En nauwer, omdat hij vindt dat een dichter het lelijke, het slechte en het vieze 
ongenoemd moet laten – anders voldoet het immers niet aan zijn criterium van ‘het 
goede’. De stengel van de waterlelie moet onder water blijven. Als deze geplukt wordt 
is het alsof hij ‘een lieve, schoone vrouw een langen darm uit het blanke lijf zag 
halen.’17 Een dichter kan alleen een goede dichter zijn als hij ook een ‘edel mensch’ is, 
op zoek ‘naar een vaste overtuiging, een harmonisch, oprecht en trouw verbond van 
gevoel en rede, de voor hem diepst bereikbare wijsheid.’18 Van Eeden speelt dan ook 
vaak de moraalridder ten aanzien van zijn vrienden, bijvoorbeeld in een brief aan 
Albert Verwey: ‘Denk niet Albert dat de mensch in twee helften te scheiden is die 
elkaar niet aangaan – en zoek de aristocratie niet alleen in verzen, de distinctie niet 
alleen in kunst. Kunst is maar een spiegel – wat geeft een reine spiegel als ze een vuil 
beeld terug te kaatsen krijgt.’19 Kortom, de dichter moet zowel in zijn leven als in zijn 
werk een eenheid weten te smeden van de aloude drie-eenheid van het schone, het ware 
en het goede.  

Ook wat betreft de elitaire opvatting van de positie van de kunstenaar is Van Eeden 
schatplichtig aan de Tachtigers en hun door de Romantiek geïnspireerde beeld van de 
kunstenaar. De dichter is ver verheven boven de massa, de ‘filisters’, de mensheid ‘die 
vuile handen heeft en naar jenever, kunstboter en petroleum riekt.’20 Maar ook dit 
standpunt tracht hij te verenigen met zijn idealisme. In ‘Over humaniteit’ schrijft hij: 
‘Hoe moet het zich met elkander vinden, de elken artiest eigen hooghartige en 
hardnekkige aristocratie, en de menschenliefde? Maar er is geen ontkomen, het moet 
zich met elkander vinden. […] Het sentiment der gemeenschap, de broederlijkheid, het 
sentiment liefde is noodwendig in elken artiest. Het is het essentieel poëtische en 
artistieke sentiment.’21 Het verschil tussen Van Eeden en andere idealistische dichters 
als Henriette Roland Holst en Herman Gorter enerzijds en de andere Tachtigers 
anderzijds, lag niet zozeer op poëticaal maar op politiek vlak.22 Het ging hen nog 
steeds om schoonheid, alleen dan om schoonheid met een breder, maatschappelijk 
                                                        
17 Van Eeden, ‘Een onzedelijk boek’ (1905) [1888] 46. 
18 Van Eeden, ‘Over kritiek’ (1902) [1893/1894] 59. 
19 Brief Frederik van Eeden aan Albert Verwey d.d. 24 feb. 1885. 
20 Van Eeden, ‘Over humaniteit’ (1902) [1891] 94. 
21 Ibidem, 94-95. 
22 Kemperink, ‘Utopisme en schoonheid rond 1900’ (2005); Kemperink, ‘Evolution and utopianism’ 
(2005). Vgl. Ruiter en Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland (1997) 148-153. 
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doel: het naderbij brengen van een ‘blijde wereld’. En de kunstenaar was nog steeds 
een bijzonder type mens, namelijk diegene die de massa de weg wees naar deze ‘blijde 
wereld’.  

Het oprekken van de autonome literatuuropvattingen van Tachtig was niet 
onproblematisch. De scheidslijn tussen ‘zuivere kunst’ en ‘tendens’ was zeer precair. 
Het predicaat ‘tendens’ werd door de Tachtigers altijd in pejoratieve zin gebruikt. Van 
Eeden vond dat alle goede literatuur ethische wijsheid moest bezitten, maar hij wilde 
een ethische strekking buiten de deur houden.23 De beschuldiging van ‘tendens’ was 
een vonnis dat over een ander geveld werd. Een schrijver zou niet snel van zichzelf 
beweren dat hij of zij tendensliteratuur schreef.24 Zo kon het begrip ‘tendens’ 
strategisch gebruikt worden. Van Eeden zette zich ertegen af om zo de verwijten van 
critici tegen hemzelf te pareren – hier bijvoorbeeld door Ortts literaire werk als 
tendensromans te betitelen: 

 
Ortt hoort tot de ‘letterkundigen’ en heeft romans geschreeven. Maar dat is zijn 
eigenlijke werk niet. In die boeken is te veel en te gewilde tendens. Als kunst zijn 
ze niet van den eersten rang. Maar Ortt zelf, de mensch, het karakter, de figuur is 
een van de allerbesten, een van de Wijzen van ons land en onzen tijd.25 

 
Ortts eigen opvattingen over kunst en ethiek verschilden wel enigszins, maar niet 

wezenlijk van die van Van Eeden en de andere Tachtigers. Hij was een paar jaar jonger 
en schreef zijn eerste romans pas rond 1900. Het idealisme van de jaren 1890 was hem 
op het lijf geschreven. Maar ook bij hem zien we de continuïteit en de dominantie van 
de Tachtiger-poëtica, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een brief die hij in 1908 schreef aan 
de ‘kunstpaus’ H.P. Bremmer. Ortt schreef de brief vanuit pedagogische 
overwegingen; hij wilde mogelijke onduidelijkheid bij Bremmers leerlingen over diens 
schoonheidsbegrip voorkomen. Hij meent dat Bremmer onder schoonheid eigenlijk 
schoonheidsontroering of -aandoening verstaat. Ortt zegt het niet met zoveel woorden, 
maar door schoonheid op te vatten als datgene wat ‘schoonheidsontroering’ oproept,  
sluit hij zich aan bij het schoonheidsbegrip van de Tachtigers. Hierin kon ook het ‘niet-
conventionele schoon’ schoon zijn, in de zin dat het ‘schoonheidsontroering’ 
opwekte.26 In 1921 ontvouwde Ortt in Over kunst en schoonheid zijn kunst- en 
literatuuropvatting voor het eerst uitvoerig. Ook dit werk had een pedagogisch doel, 
namelijk het wekken van ‘schoonheidszin’ bij de jeugd. Maar het kan ook gelezen 
worden als een, weliswaar impliciete, reactie op de kritiek die zijn ‘tendensromans’ te 
verduren hadden gekregen, zoals nog uiteengezet zal worden. 

Ortt onderschrijft in Over kunst en schoonheid, met enige reserves, de ‘kunst om 
de kunst’-opvatting, maar tegelijkertijd blijkt uit zijn definities van kunst en van 
                                                        
23 ‘Nu, ethische strekking, als ze didactiek wordt, is natuurlijk tegen alle kunst. Maar ethische 
wijsheid in den kunstenaar is onmisbaar.’ Van Eeden, Dagboek I (1971) 19 april 1894. In 
aantekeningen schrijft hij: ‘Tendentiöse Kunst ist Kunst die persönliches, individuelles an sich hat. 
Die durch Wörter überzeugen will, anstatt nur durch Gestaltung zu zeigen und zu deuten. Aber jede 
grosse Kunst hat eine ethische Bedeutung.’ Van Eeden, ‘Der Dichter und das Theater’. 
24 Vgl. Suleiman, Authoritarian fictions (1983) 3. 
25 Van Eeden, ‘Literaire beschouwingen’, 19 mei 1917. 
26 Brief Felix Ortt aan H.P. Bremmer d.d. 1 feb. 1908. 
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schoonheid dat deze wel ethisch moeten worden opgevat. Kunst is ‘het middel tot 
opwekking van gevoel’. Schoonheid is datgene wat de ziel verheft: schoonheid en 
deugd gaan samen, dat wil zeggen dat schoonheid in overeenstemming moet zijn met 
‘Liefde en Heiligheid’.27 Vervolgens verdedigt hij de door de literatuurkritiek 
verguisde tendensroman: ‘Een tendenz-werk, dat een bepaald vraagstuk behandelt, of, 
in nog engeren zin van het woord, dat voor een bepaald vraagstuk één bepaalde 
oplossing verdedigt of aannemelijk maakt, kan een even hoog kunstwerk zijn als een 
ander zonder strekking.’ In tegenstelling tot Van Eeden vindt Ortt dat ‘tendens’ een 
meerwaarde kan geven aan een kunstwerk. Juist de strekking van een werk kan een 
kunstenaar tot ‘zijn machtigste gevoelsvertolking’ leiden. Hieruit volgt dat het bij de 
grootste kunstenaars niet gaat om aangeboren genie of talent, maar om hun hoge 
verstandelijke en zedelijke standpunt dat zij aan de mensheid weten over te dragen.28 
Net als Van Eeden was ook Ortt al eerder tot de conclusie gekomen dat dit verheven 
standpunt niet door iedereen gelijktijdig zou worden bereikt. Enkele verder 
doorgeëvolueerden moesten het voortouw nemen in deze ethische verheffing (zie § 
2.2). 
 Het verschil tussen Van Eeden en Ortt zat niet zozeer in hun standpunt: allebei 
vonden ze dat kunst schoonheid, wijsheid en ethiek met elkaar diende te verbinden. 
Maar Van Eeden moest voorzichtig en strategisch opereren. Hij kon vanwege zijn 
positie als vooraanstaande Tachtiger niet openlijk ‘tendens’ verdedigen. Ortt stond toch 
al buitenspel – of had eigenlijk nooit echt mee gedaan in de literaire kringen – en kon 
er rond voor uitkomen dat ‘kunst om de kunst’ en een ethische strekking elkaar niet 
uitsloten. 

 

‘Kunst om de kunst’ – en de wetenschap? 

De ruime invulling die Van Eeden en Ortt aan het ‘kunst om de kunst’-begrip gaven, 
doet vermoeden dat ze voor wetenschap ook wel een plaats in hun literatuuropvatting 
wisten in te ruimen. Dit vermoeden blijkt inderdaad gerechtvaardigd. De wetenschap 
komt, net als in hun andere werk, ook in hun poëticale beschouwingen veelvuldig ter 
sprake. Uit deze reflecties blijkt dat het wetenschappelijke, en vooral het 
natuurwetenschappelijke een duidelijke literair-strategische functie vervulde in hun 
literatuuropvatting. Met behulp van wetenschap kon hetgeen zij als het specifiek 
literaire zagen, worden onderstreept. Dit gebeurde door wetenschap als de ‘Ander’ neer 
te zetten en meestal werd daar een bepaalde hiërarchie aan verbonden. De waarde (in 
de zin van betekenis, identiteit of functie) van kunst – waaronder literatuur – werd voor 
een belangrijk deel bepaald door de positie die zij innam ten opzichte van wetenschap. 
De verschillende manieren waarop Van Eeden en Ortt invulling gaven aan deze 
strategie zullen nu eerst worden behandeld aan de hand van poëticale uitspraken. 
Vervolgens zullen deze uitlatingen in hun paratekstuele en biografisch-institutionele 
context worden geplaatst. 

                                                        
27 Ortt, Over kunst en schoonheid (z.j. [1921]) 8, 14, 31-32. 
28 Ibidem, 64-67. 
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Voor Ortt waren kunst en wetenschap gelijkwaardig. Hij beschouwde beide als 
manieren om tot ‘Waarheid’ te komen. De kunst vertegenwoordigde gevoel en intuïtie; 
de (inductieve) natuurwetenschap stond voor verstand en logica. Ze moesten elkaar 
aanvullen, zoals hij in Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme (1917) bepleitte, 
ook al was dit niet altijd makkelijk, getuige de ‘twijfelchaos’ van zijn alter ego Frits 
van Beers in Naar het groote licht (1899) (zie § 4.3). In Over kunst en schoonheid 
schrijft Ortt:  

 
Zonder wetenschap zouden we idioten zijn, maar zonder kunst waren we wezens 
zonder gevoel, lager dan ruwe barbaren. […] Deze twee [kunst en wetenschap] 
staan in onze taal naast elkaar als tweeling-zusters; als elkaar aanvullende sferen. 
Te zamen stellen ze de middelen voor, om den mensch te ontwikkelen en tot 
hooger geestelijk peil op te voeren. […] En evenals wetenschap is: beoefening 
van datgene, wat tot weten leidt, ontwikkeling van onze kennis, het naderen tot 
de waarheid door middel van het hoofd; – zoo verstaat men door kunst: de 
beoefening van datgene wat tot voelen leidt, ontwikkeling van onze 
gevoelsvatbaarheid, het naderen tot de waarheid door middel van het hart. […] 
Nu is ’t gevoel een minstens even belangrijk element in den mensch als het 
verstand. Ontwikkeling van ons gevoel is dus even gewichtige levensbehoefte als 
ontwikkeling van ons verstand. Kunst dus even belangrijk voor ieder mensch als 
wetenschap.’29  

 
Beide ‘levensbehoeften’ moesten wel op een goede, ethische manier vervuld worden. 
Zoals we onder ‘kunst om de kunst’ alleen kunst van een zedelijk gehalte moeten 
verstaan, geldt ook voor ‘wetenschap om de wetenschap’ dat wetenschap dat predicaat 
alleen verdient als ze verheft en veredelt. Vivisectie rekent hij hier bijvoorbeeld niet 
toe, zoals hij in diverse publicaties had duidelijk gemaakt.30  

Ondanks dat Ortt kunst en wetenschap als tweelingzussen beschouwt, vindt hij de 
wetenschap in bepaalde opzichten wel verder ontwikkeld waardoor ze als lichtend 
voorbeeld kan dienen voor de kunst. In de wetenschap is het bijvoorbeeld mogelijk om 
als buitenstaander gehoord te worden, als deze maar met bewijzen aankomt voor zijn 
beweringen. In de kunst heerst deze objectiviteit niet, in tegendeel, daar zijn het enkele 
‘hoogepriesters’ die bepalen wat wel en geen kunst is.31 Ortt was overigens in dit 
opzicht niet altijd zo lovend geweest over de wetenschap; vooral met betrekking tot het 
spiritisme had hij haar dogmatisme verweten.32  

Ook Van Eeden stelt de wetenschap vaak aan de kunst ten voorbeeld. Maar bij 
hem valt het eindoordeel uiteindelijk in het nadeel van de wetenschap uit. In ‘Over 
kritiek’ benadrukt hij dat het bij kunst niet gaat om het individuele – denk aan Kloos’ 
beroemd geworden dictum van kunst als ‘de aller-individueelste expressie van de aller-
individueelste emotie’ – maar om het algemene. Hiervoor neemt hij de 
natuurwetenschap, ‘dat groote nieuwe wonderwerk’, graag als voorbeeld, aangezien 
daar, in tegenstelling tot de situatie in de letteren, ‘harmonie, orde, en een vasten, 

                                                        
29 Ibidem, 6, 7. 
30 Ibidem, 11. 
31 Ibidem, 5-6. 
32 Ortt, Het spiritisme (1899) 1-3. 
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onschendbaren standaard van waarheid’ heerst. Door zijn activiteiten in beide 
domeinen kan hij het verschil vaststellen en waarderen: 
 

In ’t algemeen zal iemand die in beide sferen der menschelijke cultuur, de literair-
kritische en de wetenschappelijke heeft verkeerd door niets zoo sterk getroffen 
worden als door de verschillende hoogte en zuiverheid hunner ethiek, het nobeler 
karakter van de werkzaamheid, en de hoogere gezindheid van de werkers in 
wetenschappelijke sfeer.  
In deze laatste toch vindt men, ondanks de verscheidenheid en natuurlijke zwakte 
der medewerkende individuen, van geen beter makelij dan andere menschen, een 
zoo breede en vaste moraal, dat die in literaire en ook in de sociale wereld er 
klein en barbaarsch bij afsteekt.33 

 
Wat volgt is een opsomming van al hetgeen Van Eeden aan de natuurwetenschap 
bewondert. Uit zijn karakterisering blijkt dat hij ook goed thuis was in het ‘wetenschap 
om de wetenschap’-discours: belangeloosheid, sterk idealisme, strikte gelijkheid in 
rechten met alleen de waarheid als rechter, broederlijke samenwerking over de hele 
wereld, en een waardige wellevende verstandhouding.34 Maar het belangrijkste is ‘de 
gelijkmoedigheid waarmede de wetenschappelijke werker zijn arbeid verricht’. Dit 
observatiepunt, ‘vrij en zuiver’, hoog verheven boven de sfeer van emoties ziet hij ook 
als een vereiste voor de dichter.35 Ondanks deze lofzang blijft de natuurwetenschap 
ondergeschikt aan filosofie en kunst: ‘De natuurwetenschap is een dienaar die door zijn 
vorst, den geest, op groote hoogte is gesteld om daar eenig nuttig werk te verrichten.’36 

In de jaren die volgden veranderde Van Eeden deze hiërarchie niet meer 
fundamenteel. Zijn bewondering voor natuurwetenschappers en met name voor 
wiskundigen steeg nog verder (zie § 4.1), maar de dichters stonden altijd nog net een 
trede hoger. Uit Van Eedens aantekeningen, getiteld ‘Poëzie en wetenschap’, blijkt dat 
Shelley’s Defense of poetry (zie hierover § 1.1) een belangrijke inspiratiebron vormde 
voor zijn verheffing van de dichtkunst boven de wetenschap.37 In deze en andere 
aantekeningen en in een lezing, ook ‘Poëzie en wetenschap’ getiteld en gehouden op 5 
februari 1912, bakent hij beide stevig van elkaar af, maar hij laat ook ruimte voor 
toenadering.38 Steeds weer benadrukt hij dat de wetenschap alleen een weergave van de 

                                                        
33 Van Eeden, ‘Over kritiek’ (1902) [1893/1894]14-15. 
34 Ibidem, 15-16.  
35 Ibidem, 16-17. Dit was het tegenovergestelde van het sensitivisme van Gorter. Zie hierover: 
Fontijn, Tweespalt (1990) 343. 
36 Van Eeden, ‘Over kritiek’ (1902) [1893/1894]17. 
37 Van Eeden, ‘Poëzie en weetenschap’ [ca. 1915]. Hij had het werk in de vertaling van Albert 
Verwey in zijn bezit. N.N., Bibliotheek van wijlen dr. Frederik van Eeden (1934) 8. 
38 Van Eeden had in 1906 al zijn artikel ‘Poëzie, wijsbegeerte en mathesis’ geschreven dat was 
verschenen in De beweging en Studies V. Dat de lezing ‘Poëzie en wetenschap’ op de genoemde 
datum gegeven werd, blijkt uit: ‘v.d.B.’, ‘Lezing “Poëzie en wetenschap”’, 9 februari 1912. Zie ook: 
Van Eeden, Dagboek III (1971) 6 februari 1912: ‘Gister voordracht in Utrecht, voor de studenten. Ik 
gaf ze de volle laag.’ Fontijn noemt een lezing met dezelfde titel die Van Eeden 18 feb. 1914 in 
Amsterdam gaf, maar geeft geen informatie of bronvermelding hierbij. De aantekeningen die dus 
tussen ca. 1906 en 1914 moeten worden gedateerd, zijn: Van Eeden, ‘Poëzie en weetenschap’ [ca. 
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werkelijkheid is, terwijl de poëzie de werkelijkheid zelf is. Hij probeert dit verschil 
telkens in nieuwe metaforen te vatten. De wetenschap is een ontwerp van een huis, een 
planetarium, een landkaart met de geleerden als landmeters. De poëzie is het land zelf. 
De geleerde is de machinist op het schip, de dichter is de gezagvoerder en het kompas. 
De dichter is de pionier, de geleerde zijn hulp. Wetenschap ‘geeft wat was en is’, 
poëzie ‘geeft wat worden zal’. Van Eeden idealiseert het verleden als een tijd waarin 
wetenschap en poëzie nog één waren, met voorbeelden als Plato, Lucretius, Dante, 
Milton, Spinoza en Goethe. Onder voorwaarde dat de geleerden tot inkeer komen en 
het heelal niet meer als een dode massa beschouwen en uit dode krachten verklaren, 
zullen wetenschap en poëzie in de toekomst weer één worden,  

In het utopische ontwerp van een wereldstad dat Van Eeden in de jaren 1918-1921 
met architect Jaap London ontwikkelt, zijn kunst en wetenschap inderdaad één 
geworden. De wereldstad is opgebouwd uit drie delen, van binnen naar buiten zijn dat 
de ziel, de geest en het lijf. Het centrum, de ziel, wordt gevormd door de Heilige Stad 
met als middelpunt een grote dom. In de ring daarbuiten zetelt de geest, ‘waar alle 
schatten van menschelijke kennis en schoone kunsten worden verzameld’. Deze ring 
vormt de verbinding tussen de Heilige Stad en de buitenste ring, het lichaam, waar zich 
de ‘stoffelijke welvaart’ bevindt. Kunst en wetenschap zijn belangrijk als schakels 
tussen de binnenste en de buitenste ring, maar ze lijken ondergeschikt te zijn gemaakt 
aan religie. In de Heilige Stad zetelen echter geen priesters, maar Richters die ‘den 
gang der menschheid moeten richten, zoals de kompas-naald het schip richt niet door 
uiterlijke macht, niet door dwang of geweld, maar door hun geestelijke wijzingen, door 
hun gedachte en woord, hun expressief vermoogen, en door het voorbeeld van hun 
zuiver, hoogstreevend leeven.’39 Niet alleen metaforisch, maar ook inhoudelijk is deze 
beschrijving een duidelijke projectie van het elitaire, aristocratische kunstenaarsbeeld 
dat hij al sinds decennia uitdroeg. 
 
Ortt en Van Eeden hadden uitgesproken ideeën over de specifieke aard en functie van 
kunst. Beide auteurs onderschreven de esthetische, autonome literatuuropvatting van de 
Tachtigers, om vervolgens de eigen ethische en metafysische betekenis die zij aan 
kunst hechtten hiermee in overeenstemming te brengen. Ter ondersteuning van hun 
literatuuropvattingen gebruikten ze vaak de wetenschap als referentiekader. Ortt 
beschouwde kunst en wetenschap als gelijkwaardig, terwijl Van Eeden, hoezeer hij 
bepaalde wetenschappelijke werkwijzen, theorieën en kopstukken ook bewonderde, de 
wetenschap uiteindelijk ondergeschikt achtte aan de kunst. De graduele verschillen 
tussen beide schrijvers wat betreft hun literatuuropvatting en de plaats van wetenschap 
hierin moeten in samenhang worden gezien met biografische en institutionele factoren. 
Hoe combineerden beide schrijvers in de dagelijkse praktijk literatuur en wetenschap 
met elkaar in een tijdperk waarin specialisatie in één van deze gebieden het devies 
was? 
 
                                                                                                                                             
1915]; Van Eeden, Beschouwingen over de motieven van de dichter; Van Eeden, ‘Dichter en 
verzenmaken’; Van Eeden, ‘A German Poet’; Van Eeden, ‘Der Dichter und das Theater’. 
39 Van Eeden en London, Het godshuis in de lichtstad (1921); Bergmans, ‘Science and the House of 
God in the City of Light’ (in print); Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 457-464. 
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Geestelijke zwerverslevens 

Van Eeden hield zich nooit uitsluitend bezig met het schrijverschap. Zijn biograaf Jan 
Fontijn schrijft dat net als het fin de siècle zelf ook Van Eeden, als typische 
representant daarvan, permanente beweging als levensprincipe had.40 In bepaalde 
periodes vond hij een voor zichzelf bevredigende balans tussen zijn schrijverschap en 
al zijn andere activiteiten, maar het gebeurde ook regelmatig dat hij zijn leven als 
schrijver niet goed kon combineren met zijn publieke leven als psychiater, spiritist, 
filosoof, significus, en sociale hervormer. Ten aanzien van zijn tomeloze energie en 
activisme kon hij zowel op hoon als bewondering rekenen. Van Deyssel 
karakteriseerde hem als volgt: ‘Van Eeden, de niet-neurasthenicus, is een land, waar 
het water van zelf door geleidende valleien vloeit naar de plaatsen, waar het wezen 
moet.’41 In een brief sprak hij zijn bewondering uit voor Van Eedens kalmte in zijn 
drukke leven: ‘Ik benijd zeer en begrijp niets van zoo eene kalme werkzaamheid als de 
jouwe. Dat iemant het hoofd is van een gezin, daarbij dagelijks den heelen dag als 
geneesheer werkt en dan ’s avonds serieuze literatuur maakt – ik begrijp ’et niet.’42  

Van Eeden zelf was al snel niet meer tevreden met zijn werk als psychiater in de 
Amsterdamse praktijk die hij samen met de arts Albert Willem Van Renterghem had 
opgezet. Aan Lady Welby schrijft hij in september 1892: ‘I hate the contract between 
society and me, that everybody may call for my help if he only pays me. I hate Love as 
a merchandise. I will give what I can, but in freedom not urged by contracts and fees.’ 
Zij raadt hem aan geen keuze te maken tussen ‘art and philosophic science’, maar een 
open blik te houden, een ‘binocular mind’, zoals zij dat noemt.43 Nog geen jaar later 
maakte Van Eeden toch een keuze en staakte hij zijn werkzaamheden voor de praktijk. 
Hij bleef zijn vak als psychiater wel uitoefenen, maar alleen sporadisch bij hem thuis 
en zonder betaling ervoor. Vele jaren later schrijft Van Renterghem: ‘Van Eeden’s 
veelzijdigheid is groot, te groot misschien voor de krachten van één mensch, hoe zeer 
ook begenadigd door den Schepper.’44 

Net als Van Eeden beëindigde ook Ortt al vrij snel zijn veelbelovend begonnen 
wetenschappelijke loopbaan. Hij kon zijn humanitaire idealen niet verenigen met zijn 
baan bij Rijkswaterstaat en nam in 1899 ontslag. Noch Van Eeden, noch Ortt kon leven 
van de pen – ze waren beiden voor hun inkomen afhankelijk van derden (zie § 1.3). Ze 
bleven ook na het officiële einde van hun wetenschappelijke carrière wel hun 
academische titel gebruiken. Ortt schreef zijn creatieve werken als ‘Felix Ortt’, maar 
veel van zijn beschouwende werken, vooral die voor een (populair-) wetenschappelijk 
publiek beoogd waren, schreef hij als ‘Ir. Felix Ortt’. Ook Van Eeden gebruikte zijn 
titel alleen voor zijn beschouwende parapsychologische artikelen, kortom alleen voor 
die artikelen waarvoor zijn doctorstitel onmiskenbaar relevant was. Beide schrijvers 
onderscheidden dus duidelijk hun verschillende functies. Maar bij Van Eeden lag het 
                                                        
40 Fontijn, ‘Frederik van Eeden als idealist’ (1997) 10. 
41  Dit noteerde hij op 20 oktober 1889 in zijn dagboek. Van Tricht en Prick ed., De briefwisseling 
tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel (1981) 50-51. 
42 Ibidem, 6 april 1890. 
43 Van Eeden en Welby, ‘Briefwisseling met Lady Victoria Welby’ (1954) 6-7. 
44 Fontijn, Tweespalt (1990) 243. 
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onderscheid toch wat lastig, zoals valt op te maken uit zijn Studies. In deze gebundelde 
beschouwingen kwam een veelsoortigheid aan thema’s aan bod die hij uitgaf onder zijn 
‘artiestennaam’, Frederik van Eeden. Zoals nog zal blijken, werd deze 
‘interdisciplinaire’ aanpak hem niet door alle critici in dank afgenomen.  

In de periode die volgde na zijn korte loopbaan als psychiater leek Van Eeden 
tamelijk tevreden over zijn veelsoortige bezigheden. Zijn dagen waren weliswaar zeer 
gevuld, maar kennelijk weerhield dit hem er niet van om te schrijven aan het eerste 
deel van Het lied van schijn en wezen, een dichtwerk dat veel van zijn literaire en 
intellectuele kwaliteiten vroeg: 
  

Aan alle maaltijden lees ik Darwin. Van 9½ tot 12 verzen. Van 12 tot 12½ 
mestkruien. Dan weer Darwin tot 1½. Dan patiënten, en Rigveda. Om 4 uur met 
de jongens. Onder ’t eten weer Darwin. Na ’t eten M. Muller. Thee krant en 
tijdschriften tot 9, dan van 9-11 artikelen schrijven. Correspondentie na ’t 
zwemmen, vóór ’t ontbijt.  
Ik maak nooit meer dan 20 regels vers per dag. Gaat het heel goed, dan schrijf ik 
er ’s middags en ’s avonds ook aan. 45 

 
Het is opvallend dat het dichterschap in de praktijk niet als een verheven, geniale 
inspiratie werd gezien, maar eerder ambtelijk werd opgevat. Ook blijkt uit deze 
passage dat Van Eeden het lezen en schrijven van wetenschappelijke en filosofische 
teksten moeiteloos met zijn literaire schrijfwerk combineerde. Hoewel hij het schrijven 
verdeelde over zijn beschouwende en zijn creatieve werk, stond dit laatste voor hem 
hoger in rang. Aan Van Deyssel schreef hij een paar jaar eerder: 
 

Ik zelf leef ook voortdurend in verschillende functies, in verschillende 
hoogteplans om het zoo uit te drukken. Zoo is de meneer die mijn studies schreef 
en die b.v. in de volgende NG. ook een paar woorden tot je richten zal niet 
dezelfde die mijn verzen schreef. Maar voor mij is het onontbeerlijk dat deze 
verschillende personen elkander kennen en elkander respecteeren. Ik zal b.v. 
zeggen van Eeden A die de studies schrijft weet zeer goed dat v.E.B die de 
verzen schrijft meer en beter is, maar hij zorgt er voor zich ten minste zoo te 
gedragen dat v.E.B hem niets verwijten kan. Als het kon zou er alleen v.E.B zijn, 
maar dat kan niet omdat mijn organisme en de praktische wereld waarin ik leven 
moet het niet toelaat. Even als een vliegende visch moet ik telkens weer in een 
ander element terugvallen al wou ik wel liever aldoor vliegen. Maar A. en B. 
verstaan elkaar en als B. aan A. denkt dan vindt hij hem wel een boel kleiner en 
lager en onbeduidender maar hij vindt hem niet slecht niet verachtelijk, hij zou 
hem niet verloochenen als hij hem tegenkwam.46 

  
Het feit dat Van Eeden zijn dichterschap boven al zijn andere werkzaamheden stelde, 
was voor de buitenwereld niet altijd evident. Er verschenen diverse karikaturen waarin 
zijn veelzijdigheid – vooral met betrekking tot zijn idealistische experimenten, zoals 
                                                        
45 Van Eeden, Dagboek I (1971) 12 oktober 1893. 
46 Brief Frederik van Eeden aan Lodewijk van Deyssel, 25 januari 1891 (niet verzonden), zoals 
geciteerd in: Van Tricht en Prick ed., De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van 
Deyssel (1981) 101-102. 
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Walden, en zijn politieke carrière – ironisch aan de kaak werd gesteld.47 Op het 
moment dat juist zijn letterkundige kwaliteiten werden gevraagd, gaf hij soms nul op 
het rekest. Dit blijkt uit de invulling die hij gaf aan zijn redacteurschap voor De 
Amsterdammer dat hij vanaf 1915 vervulde. De redactie verwachtte van hem dat hij 
bijdragen zou leveren op letterkundig gebied, maar Van Eeden vatte zijn 
werkzaamheden van meet af aan veel breder op. Uiteindelijk leidde de brede invulling 
die Van Eeden aan het redacteurschap ‘letteren’ gaf tot zijn ontslag. Zijn latere 
werkzaamheden voor het tijdschrift De nieuwe eeuw, in een tijd dat hij al sterk aan het 
aftakelen was, gingen gepaard met vergelijkbare problemen. In een brief aan de 
redactie van dat tijdschrift schreef hij: ‘[…] ik moet u toch doen opmerken dat ik geen 
literator ben. Ik schrijf wat mij in ’t hoofd komt, en beweeg mij langs allerlei banen, 
als het maar mijn banen mogen zijn.’48  

Vooral bij Van Eeden valt de spanning op tussen enerzijds zijn poëticale ideeën, 
waarin literatuur op een voetstuk werd geplaatst, en anderzijds de dagelijkse praktijk, 
waarin literatuur een plaats moest innemen naast allerlei andere, deels 
wetenschappelijke bezigheden. Bij zijn uitspraken over de superioriteit van de 
dichtkunst speelde een literair-strategische dimensie mee. In Nederland probeerde Van 
Eeden zijn positie als vooraanstaand schrijver te behouden, wat niet makkelijk was 
gezien de polemieken die hij met zijn Tachtiger-collega’s voerde en de vaak slechte 
kritieken die hij kreeg. Vervolgens richtte hij zijn blik steeds meer op het buitenland 
waar hij enkele triomfen vierde en zelfs even in aanmerking leek te komen voor de 
Nobelprijs voor literatuur.49 Voor zowel zijn nationale als internationale ambities was 
het nodig dat hij de geldende credo’s van Tachtig hoog hield, waarin de ‘verheven 
kunstenaar’ zich door middel van ‘zuivere kunst’ afzette tegen wetenschap en tendens.  

Ortt hoefde zich minder in bochten te wringen. Dat Ortt de tendensroman een 
legitieme kunstvorm vond en dat literatuur door hem een positie naast, en niet 
verheven boven wetenschap toegedicht kreeg, is niet verwonderlijk als we zijn literaire 
en wetenschappelijke status in ogenschouw nemen. Hij schreef binnen enkele jaren een 
paar romans die slecht werden ontvangen, met name door de overmaat aan tendens, 
zoals nog uiteengezet zal worden. Hij richtte zich vervolgens op het schrijven van 
beschouwende teksten om zijn ideeën over het voetlicht te brengen en was daarin 
redelijk succesvol. Binnen de eigen, beperkte kring van aan elkaar gelieerde 
humanitaire bewegingen werd hij als pionier en nestor geëerd. Ook kreeg hij in de 
wetenschappelijke wereld enige voet aan de grond. Hij zocht en vond toenadering tot 
enkele wetenschappers, zoals de filosoof en psycholoog Gerard Heymans, de 
neuroloog Cornelius Ariëns-Kappers, en de hoogleraar parapsychologie Wilhelm 
Tenhaeff.50 Dat Ortt de open, ondogmatische houding in de wetenschap roemde en een 

                                                        
47 Maas, Een duivelsvent (1991). 
48 Uit een conceptbrief aan De nieuwe eeuw in antwoord op hun brief van 3 februari 1922, zoals 
geciteerd door: Van der Veen-Mulder, ‘Frederik van Eeden als redacteur van De groene 
Amsterdammer’ (1987). 
49 Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 131-142, 224-227, 232-236. 
50 Zie over Ariëns Kappers § 2.1 en over Heymans § 3.4. Tenhaeff is belangrijk met betrekking tot 
Ortts parapsychologische ideeën die hier alleen zijdelings – vanuit literair en natuurwetenschappelijk 
perspectief –  behandeld zijn. Over Tenhaeff schreef Ortt in een brief aan Willem Kloos, in diens 
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verademing vond in vergelijking met de sacrale geslotenheid in de kunst is begrijpelijk. 
In de wetenschap lukte het hem wel enigszins om door te dringen, terwijl hij in de 
literatuur voor een dichte deur was komen te staan.  
 
Niet alleen de dominantie van de autonome literatuuropvattingen van Tachtig dwong 
Van Eeden ertoe zich steeds te verantwoorden voor zijn veelzijdigheid. Ook de 
maatschappij als geheel eiste specialisatie in plaats van veelzijdigheid. Het was de tijd 
van de deskundige, niet van de dilettant.51 Enerzijds kwam Van Eeden hieraan 
tegemoet door literatuur en vooral de dichtkunst en de ‘Dichter’ te verheffen. 
Anderzijds wilde hij juist door zijn ‘geestelijk zwerversleven’ de mensheid verbeteren. 
In de jaren waarin hij zijn moeizaam verlopen sociale experimenten trachtte te 
verwerken, probeerde hij de veelsoortigheid van zijn activiteiten te rechtvaardigen. Uit 
het feit dat hij voelde dat hij iets te rechtvaardigen had, blijkt dat de normen van 
autonomie en specialisatie de maatstaf waren geworden.     

Het aan het begin van dit hoofdstuk gegeven citaat, waarin Van Eeden een lans 
breekt voor leken en dilettanten, is afkomstig uit De blijde wereld (1903). Specialisatie 
is volgens Van Eeden een teken van degeneratie. Dit onderbouwt hij met behulp van 
een lamarckistisch argument, dat hij zowel aan Darwin als Spencer kan hebben 
ontleend: de geleidelijke degeneratie van een orgaan als dit niet gebruikt wordt: ‘Alles 
vervalt door onbruik, onze spieren zoowel als onze geest, en we zouden door dat 
arbeids-vereelend ideaal tot ellendige monsters en kreupelen worden.’52 Gezonde, niet-
gedegenereerde mensen zijn veelzijdig: ‘ieder normaal, natuurlijk, gezond, gaaf 
mensch behoort een oordeel te hebben over de algemeen uitkomsten van alle 
wetenschap en kunst. De studie der bizonderheden laat hij over aan de daartoe best 
geschikten, hij zelf zal ook één bizondere studie, een bizondere vaardigheid beoefenen 
en aankweeken. Maar zijn blik en oordeel moeten reiken over al wat de menschelijke 
geest omvatten kan.’53 In wezen benadrukt Van Eeden dus tegelijkertijd het belang van 
bijzondere vaardigheden – in andere woorden: specialisatie – en een brede blik.  

Van Eedens artikel ‘De menschelijke onredelijkheid in het socialisme’ (1906) 
opent met een lange uitweiding over veelzijdigheid in een tijd waarin specialisatie 
wordt geëist. Het raakt in dat opzicht aan de kern van dit hoofdstuk. Van Eeden weet in 
deze passage het scheldwoord ‘dilettant’ om te buigen tot een geuzennaam. Juist 
doordat hij zich op veel verschillende gebieden had begeven, kon hij de wijsheid, ‘het 
inzicht der algemeenheden’, opdoen die maar aan weinigen gegeven was:  
 

                                                                                                                                             
hoedanigheid als redacteur van De nieuwe gids. Daarin noemt hij hem ‘mijn vriend Tenhaeff’. 
Tenhaeff wijdde in Ortts honderdste geboortejaar een uitvoerige bespreking aan zijn leven en werk. 
Brief van Felix Ortt aan De nieuwe gids (Willem Kloos) d.d. 26 mei 1919; Tenhaeff, ‘Bij de 
herdenking van de honderdste geboortedag van Felix Ortt’ (1966). 
51 Van Lunteren, Theunissen en Vermij ed., De opmars van deskundigen (2003). 
52 Van Eeden, De blijde wereld (1903) 193. Zie over dit lamarckistische argument bij Spencer en 
Darwin: Hermans, De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme (2003) 283-284. 
53 Van Eeden, De blijde wereld (1903) 195. 
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‘[…] om er inzicht van te krijgen moet men zich in veel verschillende gedachte-
sferen en maatschappelijke kringen hebben bewogen, en tot rijper leeftijd zijn 
gekomen, zonder in één dier kringen vast-gehaakt te zijn gebleven. 
Dit nu is de kunst, of het voorrecht van slechts zeer enkelen. Vooral omdat de 
maatschappij ieder onzer met sterken aandrang in een vasten hoek met 
gelijkblijvende werkzaamheid poogt de [sic] dringen, opdat er aldus van onze 
kracht het meeste voordeel worde getrokken. 
Wederstaat men dezen aandrang dan boet men onvermijdelijk in de detail-kennis, 
en de daardoor alleen te winnen autoriteit. Men verliest den roep van vak-man en 
deskundige, men riskeert den blaam van amateur en dilettant. 
Doch met deze schade is men dan alleen bekocht, wanneer de wisselvalligheid 
het gevolg was van gril en wispelturigheid. Maar gaf men de vakgeleerdheid er 
aan, ter wille van het inzicht der algemeenheden, en zocht men dat met vaste 
streving, dan werd er winst behaald. 

 
Van Eeden vervolgt met een uitgebreide, openhartige ontboezeming over zijn eigen 
ervaringen als dilettant. Hij positioneert zichzelf als een ‘outsider’, als iemand die 
tegen de stroom inzwemt. Het begrip ‘dilettant’ gebruikt hij hierbij als een eretitel. 
Door zich als dilettant op te stellen heeft hij weliswaar prestige verloren – ‘daardoor 
verspeelde ik ook tevens den invloed’ – maar wijsheid gewonnen: 
 

Ik veroorloof mij, ter bekrachtiging van hetgeen ik zeggen ga, een beroep op mijn 
eigen geestelijk zwerversleven. Alle schade en schande van dat leven heb ik 
ondergaan en mijn vogelvrijheid hard genoeg gevoeld. Noch in de geneeskunde 
en natuurwetenschappen, noch in de belletrie, noch in de wijsbegeerte, noch in de 
sociologie, noch in het bedrijfsleven heb ik de autoriteit van een vakman 
bestreefd of verworven. In al deze sferen heb ik mij getroost als dilettant of 
hoogstens als half-buitenstaander te worden beschouwd, hoewel de opname als 
vakbroeder, bij meer exclusieve toewijding van mijn zijde, mij niet zou ontzegd 
zijn. 
Doch dit zwerven geschiedde niet door ongeduld of tegenzin in de tijdelijk 
betrokken geestelijke woning, maar door de impulsie eener dorst die naar 
volkomen verzadiging zocht. Mijn ongedurigheid kwam niet door verveling, 
maar door het verlangen naar zekerheid, dat ik werkelijk nu bekend was met alle 
mogelijkheden tot veel leeren en goed handelen, die voor ons menschen 
openstaan. Ik wou het heele huis van alle kanten bekeken hebben eer ik mij goed 
in één der vertrekken nestelde. 
Nimmer zal mij dit berouwen. Eerder nog dat ik het niet gezwinder en 
stoutmoediger deed, zonder mij te laten inschuchteren door het geschreeuw over 
dilettantisme, en door het verlies van detail-kennis en prestige. 
Want ik heb op mijn zwerftocht […] ontdekkingen gedaan, die mij zoo ontzaglijk 
en gewichtig voorkomen […]. 
Want het is werkelijk verschrikkelijk te bemerken dat in elk deze sferen van 
geestesleven, tot de hoogste en ruimste toe, een overzicht van eenvoudige en 
algemeene dingen verloren gaat, dat bijna bij alle primitieve en ongeschoolde 
menschen wel degelijk aanwezig is. 
[…] De oorzaak van het verschijnsel zelf – de ver-dóórgevoerde splitsing van 
werkzaamheid op het geestelijk arbeidsterrein – werkt hier in vicieuzen kring. Ik 
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heb de ontdekking steeds kunnen doen door moedwillig in hun oogen dilettant te 
blijven, – maar daardoor verspeelde ik ook tevens den invloed waardoor alleen ik 
in staat zou zijn hun de oogen te openen. 54 

 
Door ‘de scherpe afscheidingen tusschen de geestelijke stroomingen, de vak-

opvoeding in letterlijk allen [sic] geestelijken arbeid’ ontbreekt het de grote geleerden 
aan ‘Universaliteit’.55 Van Eeden mag in het voorgaande de indruk wekken dat hij een 
soort roepende in de woestijn was, die als enige het belang van ‘algemeenheden’ en 
‘universaliteit’ inzag. Maar hij stond met zijn kritiek op de reductionistische kennis- en 
wetenschapsopvatting van zijn tijd bij lange na niet alleen. De gedachte dat 
specialisering tot verwaarlozing van het essentiële leidde, maakte deel uit van de 
cultuurkritiek van veel Europese intellectelen. Tegenover de utilitaristische visie op 
kennis, voortgekomen uit het Verlichtingsdenken, stelden zij het belang van Bildung 
die méér is dan weten: Bildung is individualiteit (‘een gevormde en van waarden 
vervulde persoonlijkheid’), maar ook universaliteit (‘een innerlijke rijkdom die door 
het begrijpen en beleven van objectieve cultuurwaarden verworven wordt’) en totaliteit 
(‘innerlijke eenheid en karaktervastheid’).56 Van Eeden had al eerder met zijn begrip 
van ‘het Zelf’ op iets soortgelijks gedoeld; een instantie die zowel het meest 
individuele als het meest universele aanduidt (zie § 2.1).  

In zijn artikel ‘Poëzie, wijsbegeerte en mathesis’ (ook uit 1906) beklaagt Van 
Eeden zich nogmaals over het verloren gaan van iets essentieels (‘wijsheid en 
schoonheid’, ‘de waarheid en het Leven’) wanneer door specialisatie het universele uit 
het oog wordt verloren: ‘Het gaat niet aan dichters en wijsgeeren te scheiden als twee 
menschensoorten, elk met eigen aard en uitdrukkingswijze. Elk willen zij zijn het type 
van den volkomen mensch, en hun uiting betreft het meest algemeene, dus dat wat voor 
alle menschen geldt.’57 De nadruk op ‘het algemeene’ ging bij Van Eeden, maar ook 
bij veel andere cultuurcritici van zijn tijd, gepaard met elitarisme en het oprichten van 
genieënclubjes (zie § 2.2 en § 2.3). Van Eedens nadruk op ‘het algemeene’ 
gecombineerd met zijn aristocratische en profetische neigingen werd dan ook niet 
algemeen gewaardeerd. Het onderschrift van een karikatuur uit 1903 waarin ‘kleine 
Frederik’ als de kleine Johannes door de wereld trekt, met als bagage onder meer een 
stapel boeken en tuingereedschap, luidt: ‘Van alles heb ik gedaan: geschreven, gepoot, 
gebiologeerd, geredevoerd. […] Een profeet wil ik wezen, het koste wat het wil!’58 
 

5.2 Receptie. ‘Schoonheids-emotie’ of ‘als kunst aangeklede wetenschap’? 

De oordelen van tijdgenoten over de veelsoortige activiteiten van de schrijvers, zoals 
opgemaakt kan worden uit de verdedigings- en rechtvaardigingstactieken van de 
schrijvers zelf, maar ook uit de genoemde karikaturen, zijn interessant, omdat ze 
geïnterpreteerd kunnen worden als een indicatie van de voortschrijding van het 

                                                        
54 Van Eeden, ‘De menschelijke onredelijkheid en het socialisme’ (1908) [1906] 74-77. 
55 Ibidem, 81. 
56 Braeckman, Bauer en De Visscher ed., Onbehagen met de moderniteit (2001) 15-16. 
57 Van Eeden, ‘Poëzie, wijsbegeerte en mathesis’ (1908) [1906] 151-152. 
58 Maas, Een duivelsvent (1991) cartoon nr. 15. 
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autonomiseringsproces. Als dit proces zich niet zou voordoen, zou een schrijver zich 
niet in allerlei bochten hoeven te wringen en zou er ook geen probleem gemaakt 
worden van een schrijver die ‘poot, biologeert en redevoert’. Minstens zo veelzeggend 
zijn de oordelen die door de literatuurkritiek werden geveld. Daaruit kunnen de 
(on)geschreven regels die in het literaire discours golden ten aanzien van 
‘wezensvreemde’ wetenschappelijke elementen worden opgemaakt.  
 

Felix Ortt, Naar het groote licht en de Felicia-trilogie 

Wat Ortt betreft richten de weinige recensenten die zijn literaire werk bespreken hun 
pijlen niet op de vermenging van literatuur met wetenschap, maar op de in hun ogen 
overmatige hoeveelheid tendens. Naar het groote licht wordt ‘een ingebonden bundel 
brochures genoemd’ in de bespreking van het werk in het letterkundige tijdschrift 
Nederland: ‘Nu is het tijd om alle zoete dweperijen, het vegetarisme, de anti-
alcoholbond, de anti-serumbeweging, de anti-vivisectie, het Christendom volgens den 
Bijbel of tegen den Bijbel, het Tolstoïsme, het Christelijk anarchisme, de Theosophie, 
te bespreken.’ Het lezen van de discussies hierover is volgens de recensent niet 
vervelend, omdat Ortt ‘een uitstekende stijl’ en ‘een bekoorlijke mondaine losheid van 
taal’ hanteert. Maar het ‘debat tusschen ziekelijke zeer-beschaafde dames’ en de 
belevenissen van de ‘neurasthenische helden’ kunnen uiteindelijk niet bekoren.59 

Dat een criticus van een letterkundig tijdschrift zoals Nederland zich stoort aan 
tendens is niet verwonderlijk, maar ook als Ortts romans in eigen humanitaire kring 
worden besproken, luidt het oordeel juist om deze reden negatief. Dit is verklaarbaar 
omdat ook in kringen die aanvankelijk heteronome literatuuropvattingen huldigden, 
zoals de humanitaire bewegingen of ‘kleine geloven’, de autonome 
literatuuropvattingen van Tachtig rond 1900 – dus wel met enige vertraging – 
richtinggevend werden.60 In de Vegetarische bode, het orgaan van de Nederlandse 
Vegetariërsbond waarvan Ortt nota bene redacteur was, verschenen uiterst negatieve 
besprekingen van zijn literaire werk. In een recensie van Felicia. Het boek van roeping 
(maar waarin Felicia. Het boek van vervulling lijkt te worden besproken, zoals in een 
voetnoot, waarschijnlijk van de hand van Ortt zelf, wordt opgemerkt) door ‘J.A.B’ 
wordt het boek ‘geen kunstenaarswerk’ genoemd. Ortt is geen romanschrijver. Zijn 
gave ligt op het betogende en niet op het literaire vlak: ‘Hij heeft te weinig fantasie en 
geeft bij gebrek daarvan nu en dan haar surrogaat. Inplaats van fantasiebeelden 
fantastisch maaksel, inplaats van sentiment sentimentaliteit, inplaats van menschen uit 
de werkelijkheid spooksels uit de romanwereld.’ Het oordeel is wel positief over Ortts 
natuurbeschrijvingen en de eerlijke inkijk die hij geeft in het kolonieleven.61 De 
waardering voor Ortts ‘gevoeligheid voor natuurindrukken’ werd jaren later ook door 

                                                        
59 N.N., ‘Naar het groote licht’ (1899). 
60 Zie voor deze vertraagde doorbraak van de Tachtiger-poëtica bij de confessionele zuilen: Dorleijn, 
‘Autonomy and heteronomy in the Dutch literary field’ (2007) 132-134, 144. 
61 J.A.B., ‘Felicia. Het boek van roeping’ (1905). 
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de hoogleraar parapsychologie Tenhaeff uitgesproken, die ‘de letterkundige waarde’ 
van Ortts werk evenwel gering achtte.62  

In de bespreking van Heidekind in de Vegetarische bode, door ‘M.G.’, worden de 
natuurbeschrijvingen eveneens geroemd. Voor de rest valt het oordeel even negatief uit 
als in de andere recensies. Zowel qua inhoud als qua vorm bestaat onduidelijkheid. 
Welke ‘tendenz’ is nu eigenlijk precies bedoeld?63 In een reactie die direct onder de 
recensie staat vermeld, reageert Ortt hierop: ‘Er is geen tendenz bedoeld. Ware dat het 
geval, dan zou ik aan dit verhaal een generaliseerende beschouwing hebben 
vastgeknoopt.’ Er valt aan de hand van zijn roman geen ‘algemeene zedelijke 
gedragslijn’ vast te stellen. Toch vermeldt hij even verder nog wel dat hij zijn roman 
juist aan de Vegetarische bode ter recensie had ingezonden om ‘de belangstelling voor 
het vegetarisme en de natuurlijke leef- en geneeswijze bij de lezers te wekken (al wordt 
er geen propaganda voor gemaakt) […].’64 Het is duidelijk dat Ortt op dit moment nog 
een negatieve opvatting van tendens had, namelijk propaganda die in een literair werk 
niet thuishoort. Deze mening zou hij later herzien toen hij de negatieve betiteling van 
zijn werk als ‘tendens’ als een pluspunt ging gebruiken: kunst mét tendens – als deze 
tenminste van verstandelijke en ethische wijsheid getuigt – was beter dan zónder.  

Het wetenschappelijke gehalte van Ortts werk wordt in geen enkele recensie 
genoemd. Viel het niet op? Viel het wel op, maar werd het niet als problematisch 
ervaren? Of, en dat lijkt mij het meest waarschijnlijk, werd het als ingrediënt van de 
tendens gezien en onder dat kopje wellicht als problematisch ervaren? Een vergelijking 
met de receptie van het werk van Van Eeden laat zien dat strekking – morele of 
wetenschappelijke – niet coûte que coûte werd afgekeurd. Maar het vinden van de 
juiste verhouding tussen dichten, denken en betogen was in de ogen van de 
literatuurcritici geen sinecure.  
 

Frederik van Eeden, Het lied van schijn en wezen I en II 

Het is niet mijn bedoeling een volledig beeld te geven van de receptie van Het lied van 
schijn en wezen. Ik heb mij beperkt tot de kritieken op deel I (1895) en II (1910), niet 
alleen omdat de periode rond 1900 in dit onderzoek centraal staat, maar ook omdat Van 
Eedens bekering tot het katholicisme en de invloed die dit had op de receptie van deel 
III (1922) niet relevant is met betrekking tot mijn vraagstelling.65 De nadruk zal liggen 
op die recensies en passages waarin de argumentatie een bepaalde visie op de literaire 
verwerking van wetenschap laat zien. 

Het lied van schijn en wezen vormt een interessante casus voor onderzoek naar de 
receptie van wetenschappelijk gedachtegoed in literatuur, omdat dit filosofische 
‘leerdicht’ de vermenging van beide discoursen al in deze (sub)genre-aanduiding en 

                                                        
62 Tenhaeff, ‘Bij de herdenking van de honderdste geboortedag van Felix Ortt’ (1966) 76. 
63 M.G., ‘Heidekind’ (1905). 
64 Ortt, ‘Opheldering’ (1905). 
65 Zie over de receptie: Kalff, Frederik van Eeden (1927) 131-134; Van Eeden, Het lied van schijn en 
wezen (1981) [1895-1922] 20-25; Fontijn, Tweespalt (1990) 377-378; Fontijn, Trots verbrijzeld 
(1996) 249-250. 
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dus in haar ‘wezen’ vervat. Het leerdicht behoorde tot de vroegste vormen van 
literatuur en werd vooral beoefend in tijden waarin de scheiding tussen literatuur en 
wetenschap minder strikt was.66 Maar in de periode waarin Van Eeden leefde was deze 
scheiding zich juist aan het voltrekken en dit maakte zijn keuze voor het leerdicht 
precair. De onderwijzende, redenerende bedoeling van het genre strookte niet met het 
‘l’art pour l’art’-principe. Inderdaad hadden de recensenten die zijn werk negatief 
beoordeelden problemen met het genre op zich. Maurits Uyldert bijvoorbeeld had 
moeite met de vermenging van wijsgerig betoog en gedicht. Hij concludeerde dat Van 
Eeden ervoor had moeten kiezen om zijn gedachten óf ‘in redelik verbonden 
abstrakties’ uiteen te zetten óf ‘zijn hartstocht, zijn ontroering in beeld en klankenspel’ 
uit te storten. Nu was het vlees noch vis: ‘[…] in plaats van dit alles schreef hij een 
wijsgerig gedicht dat noch gedicht noch wijsbegeerte is, hij schreef een boek dat van 
wijsbegeerte zowel als van poëzie den schijn en van dien schijn het wezen heeft.’67 

Ook Karel van de Woestijne, zelf dichter, was geen liefhebber van het genre van 
het leerdicht:68  
 

Er is echter andere poëzie mogelijk, dan deze: de poëzie namelijk, niet van het 
bewogen gemoed, maar van de bewogen gedachte. Ik hou er persoonlijk niet zoo 
heel veel van […]. 
[…] 
De intellectueel betoogende dichter schept, of althans kiest het beeld, wringt het 
binnen de noodwendigheid zijner gedachte, klopt het op de leest zijner 
noodwendigheid; gebruikt het – om het in éen woord doorslaand te uiten – als 
middel, en niet als doel. En daarom is het ook zoo natuurlijk, dat het soms wel 
natuurlijkheid ontbeert…69 

 
Hoewel Van de Woestijne niet van het genre houdt, acht hij het niet onmogelijk dat een 
dichter erin slaagt wijsheid mee te delen in een gedicht. Maar Van Eeden faalt hierin, 
omdat zijn beeldspraak niet overtuigend is.70 Van de Woestijne noemt Van Eedens 
beeldspraak ‘onzuiver en onsamenhangend’ – een directe overtreding van het 
Tachtigerparadigma dat zuivere en oorspronkelijke beeldspraak eiste.71 
 Willem Gerard van Nouhuys – een gezaghebbende criticus die eerder vooral 
bewonderend over Van Eedens werk had geschreven – stelde dat Van Eeden de kunst 
voor een oneigenlijk, buiten de kunst gelegen doel gebruikt: 
 

En zoo is ook zijn kunst haar [verwijst naar ‘de Wijsheid’] dienares geworden. 

                                                        
66 Gorp et al., Lexicon van literaire termen (2007) 122-123. Het leerdicht wordt vaak als vierde genre 
beschouwd, naast epiek, lyriek en dramatiek. 
67 Uyldert, ‘Boekbeoordelingen. Frederik van Eeden: Het lied van schijn en wezen’ (1910) 218. 
68 Zie ook Van Nouhuys, Studiën en critieken (1897) [Nederlandsche spectator (1895) 229 e.v.] 126. 
69 Van de Woestijne, Verzameld werk V. Beschouwingen over literatuur (1949) [De Amsterdammer, 
24 september 1911] 46, 48. 
70 Ibidem, 49, 54. 
71 Dorleijn, ‘Autonomy and heteronomy in the Dutch literary field’ (2007) 128. Zie ook: Otten-Van 
der Kaap, ‘Lied van 't leven, bloemen van passie’ (2005). 
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Niet zonder schade. Want dit ondergeschikt-maken heeft hem iets, wat haar 
eigendom is, doen gebruiken voor een ander doel, in zekeren zin doen 
vervreemden. Hij heeft wijsgeerige meeningen willen verkondigen, en hij heeft 
daarvoor gebruikt maat en rijm; hij heeft geargumenteerd met terzinen […] hij 
schaart ze in een volgorde die hem logisch voorkomt, ten einde er mee te 
betoogen. 
En tegen betoogen in versvorm, in een Lied, heb ik bezwaren. 
[…] 
Het is toch feitelijk onmogelijk bij enkele gedeelten nog aan iets als welluidend 
zingen te denken, zoo deftig en onzangerig praten de woorden, als ernstige 
redeneerders met stijve gebaren. Wat een last heeft de schrijver zich en den lezer 
bezorgd, en waarvoor? 
Veel zou als betoogend proza (proza van Van Eeden!) dieper indruk maken en 
gemakkelijker begrepen worden. Er ware dan harmonie tusschen vorm en 
inhoud.72 

 
Het ging de recensenten dus niet zozeer om de vermenging van kunst met 
(natuur)wetenschappelijk gedachtegoed – dit werd vaak niet eens opgemerkt – maar 
om de vermenging van kunst en (wijsgerig) betoog. Dit bezwaar gold echter niet alleen 
voor het leerdicht, zo blijkt uit een eerdere recensie van Van Nouhuys van Studies II. 
Daarin had hij de wijze van uitgeven van deze bundel en haar voorganger bekritiseerd. 
Hij vond dat de opstellen over kunst en literatuur gescheiden moesten worden 
gepresenteerd van die over geneeskunde en wijsbegeerte: ‘De samenkoppeling, zooals 
die nu bestaat, is ongewenscht, omdat elke afdeeling moet spreken tot een ander 
gedeelte van het publiek.’ Van Nouhuys bekende bovendien dat hij ‘meer van den 
dichter dan van den bespiegelaar’ in Van Eeden hield.73 Literatuur, wetenschap en 
filosofie moesten dus keurig op aparte borden worden opgediend, zodat het publiek 
wist wat het voorgeschoteld kreeg.   

De recensenten die positief waren over Het lied van schijn en wezen vonden juist 
dat Van Eeden er wél in geslaagd was wijsheid en schoonheid te verbinden. Henri 
Borel was het meest enthousiast. Dit is niet verwonderlijk, niet alleen omdat hij 
bevriend was met Van Eeden, maar ook omdat uit zijn uitgebreide recensie blijkt dat 
hij dezelfde literatuuropvatting als zijn leermeester had.74 Beiden waren grote 
bewonderaars van Matthew Arnold en net als deze Engelse schrijver zetten ze ‘de 
heilige Literatuur’ op een voetstuk. Volgens Borel was Van Eeden er met Het lied van 
schijn en wezen in geslaagd om ‘wat van de oudste tijden af het innige wezen der 
Literatuur’ was geweest te vertolken: de eenheid van literatuur, filosofie, wetenschap 
en religie: 

 
En dit is, wat men vóór Van Eeden, maar niet heeft willen inzien: dat filosofie 
volstrekt geen vernieler is van emotie, dat wetenschap evenmin moordenaar is 
der schoonheid, als maar hartsvoelingen àldoor intellects wegen blijven begaan 

                                                        
72 Van Nouhuys, Studiën en critieken (1897) [Nederlandsche spectator (1895) 229 e.v.] 125-126. 
73 Ibidem, 86, 92. 
74 Zie over deze dwepende vriendschap, waarbij Borel zich als epigoon van Van Eeden gedroeg: 
Fontijn, Tweespalt (1990) 266-270. 
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en dat de Literatuur des te zuiverder wordt, naarmate zij uit meer harmonisch 
leven is ontstaan. Van Eeden heeft dit niet redeneerend bewezen, maar het 
eenvoudig een feit gemaakt door het schrijven van zijne verzen.75 

 
Het blijkt dat de literatuuropvatting van Borel (en Van Eeden) spoorde met die van 
Tachtig. Literatuur, met een hoofdletter, stond voorop. Het intellect  moest in dienst 
staan van schoonheid, gevoel, zuiverheid, en harmonie. 
 Ook voor een niet-letterkundige recensent als de theoloog en filosoof Johannes 
Diderik Bierens de Haan waren de literaire, autonome normen van de Tachtigers het 
devies. Hij is zowel over de inhoud – die hij als monistisch-optimistische levensleer 
omschrijft – als over de vorm te spreken. Hij vindt wel dat de dichter dienaar is van de 
wijsgeer, maar de wetenschappelijke begrippen (relatie, abstractie, cel, gradatie, 
fenomeen, etc.), de voegwoorden (dus, trots, ondanks, want) en de retorische 
spreekwijze zijn niet storend of ‘ondichterlijk’: 

 
Dat zij het in het dichtwerk uithouden komt door den breeden dichterlijken 
woordstroom; er is een vloed van het woord, een scheppende voortbeweging, 
waarin de beschouwelijke gedachten tot uiting komen; en overal wordt het 
ondichterlijk schijnende door deze voortbeweging gered.76 

 
Het literaire aspect, de ‘vloed der woorden’, is ook voor deze theoloog en filosoof de 
maat der dingen. 
 Felix Ortt gaat als een van de weinige recensenten uitgebreid in op de inhoud, met 
andere woorden, op de strekking. Hij doet dit, zoals vaker, vanuit zijn onderwijzende 
geest, namelijk met het doel om ‘de eenvoudigen, literair weinig ontwikkelden’ een 
overzichtelijke samenvatting te geven.77 Hij heeft niet alleen oog voor het mystieke en 
filosofische gedachtegoed, maar ook voor de natuurwetenschappelijke denkbeelden die 
in het gedicht ter sprake komen, zoals de opklimmende evolutie en de onverwoestbare 
energie. Het bestaan van de vrije wil, verkondigd in het eerste boek, ziet hij in het 
tweede boek weerlegd door het hoge vernuft (de soortziel-gedachte) die ‘richt al ’t in 
schijn spontane.’78 Kortom, Ortt legt de zaken zo uit dat ze in zijn straatje passen, maar 
komt niet toe aan de beoordeling van de vorm. Wellicht voelde hij zich hiertoe niet 
bevoegd, maar het was voor hem ook niet het belangrijkste; de schoonheid van een 
kunstwerk zat voor hem in de aansprekende boodschap, de vorm was daaraan 
ondergeschikt.  

Carel Scharten, de literair criticus van De gids, stelt juist de vorm in het licht. In 
veel werk van Van Eeden zag hij ‘naast den kunstenaar […] altijd de oeconoom of de 
geleerde, de wijsgeer of de profeet, kortom, in een zijner vele gestalte, de leeraar, die 
zich in ’t werk van den kunstenaar moeide en het bedierf.’ Op zich zien we hier dus 
dezelfde afkeer van redenering en didactiek in literatuur als bij de negatief oordelende 

                                                        
75 Borel, ‘Het wezen der literatuur’ (1895) 449. 
76 Bierens de Haan, ‘Het lied van schijn en weezen. I en II’ (1917) 154. 
77 Ortt, ‘Het lied van schijn en wezen’ (1911) 161. 
78 Ortt, ‘Het lied van schijn en wezen. Tweede boek’ (1911) 205. 
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recensenten. Maar Scharten ziet Het lied van schijn en wezen als uitzondering op deze 
praktijk: 
 

Hier werd niet de dichter in den weg getreden door den zedemeester; maar de 
denker, die ons het onderscheid tusschen den schijn en het wezen der dingen 
leeren wilde, schikte zich in het schoon gareel van Dante’s strenge rijm, en werd 
de dichter van een voortreffelijk leerdicht. Dat het niet steeg tot lyrische jubel, 
was een verdienste, en dat het betoogde en onderwees, het was z’n aard.  
[…] 
“Verankerd” op de spiegelende avond-wateren der evenmatige terzinen, is ’t, dat 
deze avontuurlijke geest zijn beste zelf hervindt.79 

 
Of de kritiek nu positief of negatief oordeelde over Het lied van schijn en wezen, 

de vermenging van dichten en denken, zowel in het gedicht als bij de schrijver zelf, 
was voor alle recensenten een belangrijk thema. Ook blijkt dat iedereen het over de 
‘spelregels’ eens was. Literatuur en daarbinnen de poëzie stonden op een ongenaakbaar 
voetstuk. Een gedicht mocht een wijsgerige of (natuur)wetenschappelijke boodschap 
bevatten, maar dit diende te geschieden volgens de literaire ‘spelregels’. De dominante  
gedragscodes waren de autonome literatuuropvattingen van de Tachtigers, zoals 
bijvoorbeeld de eis van zuivere, oorspronkelijke beeldspraak, de nadruk op 
‘hartsvoelingen’ en ‘de vloed der woorden’, en het ideaal waarin schoonheid en 
wijsheid samengaan. Dat bij de ene recensent het oordeel positief uitviel en bij de 
andere negatief had te maken met de verschillende interpretaties van deze spelregels. 
Sommigen vonden dat Van Eeden er wel in geslaagd was schoonheid met wijsheid te 
verbinden en voor hen was Het lied van schijn en wezen uitgerekend daardoor 
‘schoon’, ‘zuiver’ en ‘harmonisch’. Andere recensenten vonden deze verbinding juist 
niet geslaagd. De critici hanteerden grosso modo dezelfde normen, maar trokken 
verschillende conclusies. Dit fenomeen – dat natuurlijk niet uitzonderlijk is in de 
kunstkritiek – komt ook duidelijk aan het licht in de kritieken van het laatste hier te 
behandelen werk. 

 

Frederik van Eeden, Van de koele meren des doods  

Het beeld dat de contemporaine receptie van de roman Van de koele meren des doods 
(1900) zeer negatief was, is geschapen door Van Eeden zelf. De schrijver was zeer 
verbolgen over de afkeurende recensies en zag zich daardoor genoodzaakt een 
toelichting bij de tweede druk te schrijven. Hierin schreef hij dat het werk niet door 
wetenschaps- maar door kunstenaarsmotieven was ontstaan en dat de bedoeling was: 
‘het weder doen ondervinden, door anderen van de zelf ondergane schoonheids-
emotie.’80 In werkelijkheid waren er naast negatieve ook behoorlijk wat positieve 

                                                        
79 Scharten, ‘Nieuwste Nederlandsche dichtkunst’ (1910) 540-541. 
80 In zijn dagboek schreef hij dat de recensie van Van Nouhuys, die hij ‘verbazend bot en dom’ 
noemde, hem geen rust gaf en dat hij van plan was er bij de tweede druk op te reageren, wat hij dus 
ook deed. Van Eeden, Dagboek I (1971) 28 december 1900. Zie voor het ‘Voorwoord bij den 
tweeden druk’ (1904): Van Eeden, Van de koele meren des doods (2004) [1900] 9-10. 
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kritieken. Jacqueline Bel ziet in de negatieve kritieken vooral een reactie op het 
naturalistische element, namelijk het oordeel dat de roman een studie was van een 
psychiatrisch ziektegeval. De positieve kritieken duiden volgens haar op een voorkeur 
voor de ‘nieuwe’ mystiek.81 De zaak ligt echter gecompliceerder. 

De kritiek was gericht op twee pijnpunten die samenhingen met de relatie tussen 
literatuur, tendens en wetenschap. Ten eerste werd de vertelwijze gelaakt en ten tweede 
het feit dat Van Eeden door deze vertelwijze een ethische en wetenschappelijke 
boodschap trachtte over te brengen. De vertelwijze is door M.A. Schenkeveld-van der 
Dussen uitvoerig beschouwd.82 Het gaat hierbij om het gegeven dat Van Eeden gebruik 
maakt van een auctoriale vertelsituatie en door bepaalde personages, inclusief de 
verteller, zijn eigen visies laat verwoorden. Susan Suleiman heeft erop gewezen dat het 
overbrengen van een ideologische boodschap gepaard gaat met een hoge mate van 
redundantie, bijvoorbeeld door de ‘voice of Truth’ door verschillende spraakzame 
personages te laten vertolken.83 In Van de koele meren des doods zijn dat in de eerste 
plaats de verteller als psychiater, maar ook de socialistische kunstenaar Joop en de 
religieuze zuster Paula. Van Eedens keuze voor deze manier van vertellen kwam voort 
uit onvrede met de naturalistische conventies die voorschreven dat de romancier 
‘affecte de disparaître complètement derrière l’action qu’il raconte’.84 Van Eeden wilde 
het tegendeel van op de achtergrond blijven. Hij pakte elk soort tekst aan – of dit nu 
een Studie, een gedicht of een roman was – om zijn wereldbeschouwelijke ideeën over 
een groeiend sociaal en spiritueel bewustzijn te verbreiden.  

In Van Eedens ideologische visie was een belangrijke rol weggelegd voor de 
wetenschap, zoals genoegzaam is gebleken uit de voorgaande hoofdstukken. Met 
behulp van wetenschap – in Van de koele meren des doods psychologie en psychiatrie, 
biologie (evolutietheorie, erfelijkheidsleer, ideeën over de- en regeneratie) en 
natuurkunde (met gebrek aan energie verbonden noties als ‘fatigue’ en neurasthenie) – 
konden zijn ideeën gelegitimeerd en onderbouwd worden. De verwerking van 
wetenschap op zich werd door de critici niet als problematisch gezien. Het maakte niet 
alleen een belangrijk deel uit van de naturalistische conventies, maar ook in de 
zogenoemde ‘nieuwe’ mystiek bleef het een rol spelen. Waar het om ging was dat de 
wetenschappelijke component alleen in de vorm van een verhulde vertelwijze mocht 
worden overgebracht en dus niet door allerlei betweterige personages, waarbij vooral 
de verteller-psychiater ook nog eens door iedereen geïdentificeerd werd met de 
psychiater Van Eeden. De uiterst negatieve recensies richten zich alle op deze punten 
die opnieuw geplaatst kunnen worden in zowel een poëticaal als een institutioneel 
perspectief. Het was een ongeschreven poëticale regel dat de schrijver zich op de 
achtergrond hield en het was een ongeschreven institutionele regel dat schrijvers en 
wetenschappers niet op elkaars stoel gingen zitten. Als ze dit al deden, zoals in het 
naturalisme, dan was de poëticale regel doorslaggevend, namelijk alleen op verhulde 

                                                        
81 Bel, Nederlandse literatuur in het fin de siècle (1993) 186-188. 
82 Schenkeveld-Van der Dussen, ‘Rümke en Van Eeden’ (1976). 
83 Suleiman, Authoritarian fictions (1983) 186. 
84 E. Zola, Les romanciers naturalistes, zoals geciteerd door: Schenkeveld-Van der Dussen, ‘Rümke 
en Van Eeden’ (1976) 342. 
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wijze. Het literaire moest de overhand houden. De wetenschap diende de kunst en niet 
andersom. 

Deze argumentatie blijkt bij uitstek uit de zeer negatieve recensie van Van 
Nouhuys. Volgens deze criticus is de dichter in de roman aan het werk gegaan met zijn 
‘maatschappelijk dubbel-ik’ de medicus en heeft deze helaas de overhand genomen. 
Hij verwondert zich erover dat Van Eeden niet zijn doctorstitel op het titelblad heeft 
vermeld.85 Als poëzie een verbond aangaat met wijsheid is er geen probleem, maar Van 
Eeden dient in het boek de ‘mindere zuster der Wijsheid’, de wetenschap: 
 

De medicus Van Eeden is hierin meer aan het woord dan de dichter, de psychiater 
heeft gepoogd den kunstenaar te beheerschen, en waar dit gelukt, geschiedt het 
ten nadeele der kunst. 
Van de koele Meren des Doods is het relaas van een ziektegeval, een relaas zo 
minutieus, zoo gedetailleerd, dat het misschien de bewondering wekken zal van 
andere medici, om de uitvoerigheid, de nauwkeurigheid en de logische 
voorstelling der ziekte-verschijnselen […]. 
Daarom kan mij dit boek niet behagen. Het geeft niet de ideale verbinding van 
wetenschap en kunst; het lijkt mij niet anders dan als kunst aangekleede 
wetenschap.86 

 
De laatste zin is veelzeggend; er bestaat dus wél een ‘ideale verbinding van wetenschap 
en kunst’, maar die heeft Van Eeden niet bereikt. Bij hem leidt het verbond tussen 
wetenschap en kunst niet tot ‘schoonheid’.87 Het grootste bezwaar is dus dat de kunst 
onder de wetenschap lijdt. De verklaring hiervoor ligt dan ook op het literaire vlak; de 
stijl en de vertelwijze deugen niet. Van Eeden bedient zich van ‘professorale’ taal, het 
‘schoolmeesterachtige’ dat leidt tot ‘dor, droog, pedant proza’. De vertelwijze is niet 
eenduidig; de psycholoog en psychiater worden afgewisseld door ‘de moralist-auteur’. 
Door zijn beschrijving van allerlei kwakzalvers stelt Van Eeden zijn collega’s 
bovendien in een kwade reuk – iets wat Van Nouhuys wel meer ziet bij 
wetenschappers die in zijn ogen vaak eenzijdig, partijdig en dogmatisch zijn ten 
aanzien van andere wetenschappers.88 Het is opvallend hoe Van Nouhuys’ argumenten 
overeenkomen met Van Eedens eigen opvattingen. Terwijl Van Eeden zich zeer 
opwond over deze recensie, zouden ze het in een tweegesprek hartgrondig met elkaar 
eens kunnen zijn geweest; niet alleen over de hiërarchie (kunst en ‘schoonheidsemotie’ 
boven wetenschap), maar ook over de kritiek op dogmatische wetenschappers. 

Anna de Savornin Lohman keurt zowel de moralistische als de wetenschappelijke 
toon van het werk af. Het boek is ‘een totale mislukking’, omdat Van Eeden niet de 
verwachting inlost waartoe de in hem verpersoonlijkte vereniging van denker, 
geneesheer en kunstenaar aanleiding gaf. Deze functies reiken elkaar in het boek niet 
de hand – wat ook deze recensente kennelijk wel voor mogelijk houdt – maar stichten 
een treurige verwarring. Daarom had hij beter óf de denker, óf de geneesheer, óf de 
kunstenaar aan het woord kunnen laten. Uit ‘zuiver kunstoogpunt’ genoot dit laatste de 
                                                        
85 Van Nouhuys, ‘Van de koele meren des doods’ (1902) [1900] 109, 112. 
86 Ibidem, 113. 
87 Ibidem, 110. 
88 Ibidem, 116-120. 
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voorkeur, omdat er dan ‘zuiver en alleen óm en vóór de kunst een roman, een 
kunstwerk’ was ontstaan. Wederom is de hiërarchie duidelijk: het literaire gaat voor 
alles. Het resultaat zoals het nu is, noemt de recensente het ‘vreemdsoortigste rijsttafel-
mengelmoes’. Geneesheer, kunstenaar en denker lopen voortdurend door elkaar heen. 
Ook Savornin Lohman beschouwt deze vermenging in samenhang met de storende 
vertelwijze. De denker laat de personages bovendien zijn theorieën verkondigen en de 
personages zulke ‘onnatuurlijke, gewilde en vreemde dingen zeggen, dat men 
onmiddellijk dóór hen heen Frederik van Eeden ziet staan, dìe bezig is zijn nieuw-
gevonden levensbeschouwing te prediken.’89  

De criticus L. van Loon in Kroniek noemt Van Eeden veelzeggend een 
‘antispecialist’ die ‘tweedehandsche kennis’ wil propageren en vergelijkt hem om die 
reden met Multatuli. Het boek zelf vindt hij belangrijk, ‘niet als littèratuur, maar als 
teeken en vonnis van een kentering in de cultuur.’ Op zich heeft de recensent niets 
tegen het voorkomen van wetenschap en tendens in een roman. Maar dan moet de 
schrijver er wel in slagen ‘’t geval met schoonheid te doordringen’, die schoonheid 
‘met zijn emotie te verwerken’ en de tendens van ‘litterair gehalte’ te laten zijn: ‘dan 
had de artistieke kant van het boek de analyse volkomen gedekt, zoodat je dit niet als 
gescheidenheid, maar als twee-eenheid voelt.’ Kortom, ook hier wordt de verbinding 
van wetenschap, tendens en literatuur heel goed mogelijk geacht, maar deze moet wel 
geschieden volgens de literaire regels (schoonheid, literair gehalte, artisticiteit, emotie). 
Van Eedens roman is echter ‘geen schoonheid en geen wetenschap’, maar op zijn best 
‘een stuk gepopulariseerde wetenschap of gevulgariseerde smart’.90 

De laatste negatieve reactie die niet onvermeld mag blijven, is de bekende veeg uit 
de pan van Van Deyssel.91 Waarom het lezen van het boek voor hem was alsof hij ‘met 
een grooten aap naar bed was gegaan’ is nooit duidelijk geworden. Bovendien laat hij 
zich niet uit over het wetenschappelijke aandeel in de tekst. Zijn oordeel is voor de 
analyse hier dan ook weinig verhelderend. Maar uit de zo vol overgave beschreven 
walging, ‘zoodat men zijne ziel, wel uit zijn lichaam had willen spuwen’, blijkt in ieder 
geval dat het boek hem raakte. 
 

Uit de negatieve recensies blijkt dat de verwerking van wetenschap en tendens in een 
literair werk op zich niet als problematisch werd gezien. Het moest alleen wel voldoen 
aan de literaire spelregels. Maar weer kan uit de positieve reacties worden opgemaakt 
dat deze spelregels voor velerlei uitleg vatbaar waren. Dit spreekt bij uitstek uit de 
recensie van Willem Kloos. Als er iemand de poëtica van Tachtig waarin het literaire 
boven alles ging had verbreid, was hij het wel en uitgerekend deze voorman was zeer 
lovend over de roman: ‘Van Eeden is, over ’t geheel genomen, volkomen geslaagd in 
wat hij woû geven: een accuraat geobserveerd geval, gebootst in uniek, in zacht-sterk 
Hollandsch, door een alles zoo veel mogelijk objectief aanschouwenden kunstenaar, 

                                                        
89 De Savornin Lohman, ‘Van de koele meren des doods’ (z.j.) [1901] 115-116. 
90 Van Loon, ‘Een haast vergeten boek’ (1906) 366-367. 
91 L. van Deyssel, ‘Over wankunst’, XXe eeuw (1902). Herdrukt in: Van Tricht en Prick ed., De 
briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel (1981) 357-371, aldaar 365. 
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gelijk er weinigen zijn.’ Accurate observatie, objectieve aanschouwing en ‘fijn-te-
proeven, Hollandsche kunst’ gaan samen in het werk.92   

Het oordeel in het vrijzinnig-protestantse tijdschrift De tijdspiegel is over zowel 
Van Eeden zelf – ‘een man van kennis, een man van studie, een man van diep gevoel 
en daarbij een hoogstaand literator, een dichter’ – als over de roman – ‘een machtig, 
aangrijpend werk’ – zeer lovend. De didactische en wetenschappelijke boodschap valt 
in goede aarde. Het boek is ‘machtig aangrijpend’ en ‘zeer leerzaam’, niet alleen 
vanwege de literaire en psychologische kwaliteiten, maar ook door de ‘hooge zedelijke 
waarde’. De beschrijving van de ontwikkeling van het ziekteproces en ‘de heerschende 
neurasthenische temperatuur’ is goed getroffen, waarbij de recensent in 
wetenschappelijke termen spreekt over ‘de kracht van observatie’. Hij denkt zelfs dat 
Van Eeden gebonden was ‘aan historische en waargenomen feiten’.93 Ook andere 
recensenten, zoals de eerder genoemde Savornin Lohman, waren in de veronderstelling 
dat het verhaal aan de werkelijkheid ontleend was. Maar in tegenstelling tot haar 
oordeel is dat van de recensent van De tijdspiegel hierover niet negatief.  

In een nogal ironische recensie in De Nederlandsche spectator noemt Lucilius 
(pseudoniem van H.W. van der Meij) het werk ‘een groots gewrocht van den geest’ 
waarvan het de verdienste is dat het psychologie en literatuur verbindt en voor leken 
geschikt maakt. De ironie van de recensent geldt vooral de ‘Hedwig’s’ zoals die in zijn 
ogen in werkelijkheid rondliepen: de ‘moderne heksen’, de ‘weeldedieren’ die alle 
binnen- en buitenlandse sanatoria afgaan. Maar over de verbinding tussen literatuur en 
wetenschap is hij wel degelijk te spreken. De roman ‘wekt niet uitsluitende uw 
litterairen zin op, zij vergt weten, begrijpen, oordeelen, vergeven; dit is ragfijne ziele-
ontleeding, geestelijke sectie.’ Van Eeden beschikt niet alleen over literaire kwaliteiten 
maar weet zijn hoofdpersoon ook te beschrijven ‘met de teerhartigheid en het genie van 
den wetenden arts […].’94  

De recensent (Van Hall) van De gids heeft bedenkingen bij ‘de ernst, de uitvoerige 
langzaamheid van den man der wetenschap’ waarmee het ‘bijzonder zielsziektegeval’ 
in Van de koele meren des doods wordt beschreven.95 Zijn conclusie luidt evenwel: 
‘Maar de letterkundige kunstenaar, die telkens het woord aan den man van wetenschap 
moet laten, herneemt toch ook telkens weer zijn rechten.’ Dit ziet hij vooral gebeuren 
in de natuurbeschrijvingen, daar is ‘de Van Eeden van De kleine Johannes aan het 
woord.’ De vertelwijze kan ook bij deze recensent niet op goedkeuring rekenen, maar 
zijn eindoordeel is toch positief. Hij ziet ‘zoowel litterair als zielkundig moois en 
treffends’ in het verhaal. Het werk ‘waarin deze bijzondere menschensoort der 
nieuwere tijden, de zenuwlijder, wordt uitgebeeld mag er wezen.’96 De 
wetenschappelijke component zelf is het probleem niet, zolang deze maar 
ondergeschikt blijft aan de literaire inhoud en vorm. 

S. Wiardi Beckman-Kuenen noemt het boek in haar recensie voor het vrijzinnig-
protestantse tijdschrift Onze eeuw ‘prachtig objectivitief’. Ze stelt nota bene dat de 

                                                        
92 Kloos, ‘Literaire kroniek’ (1900) 445, 447. 
93 N.N., ‘Oorspronkelijke romans’ (1901) 446-449. 
94 Lucilius, ‘Grazige weiden, stille wateren’ (1901) 5-7. 
95 N.N., ‘Letterkundige kroniek’ (1901) 370-371. 
96 Ibidem, 372-374. 
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auteur op de achtergrond blijft.97 Noch de vertelwijze, noch het onderwerp, noch de 
strekking stuiten bij haar op bezwaren, in tegendeel. Ze vindt dat een ziektegeval zeker 
een kunstonderwerp mag zijn, zo lang ‘de behandeling schoon’ is en er morele 
waarheden uit spreken.98 Het is begrijpelijk dat de recensenten van christelijke 
tijdschriften, zoals Onze eeuw en De tijdspiegel, coulant zijn over een ethische 
boodschap in een roman, maar ook hier geldt de ‘schone’, literaire behandeling ervan 
als maatstaf.  
 
Van Eedens werk riep dus sterk tegengestelde reacties op. Net zoals bij de receptie van 
Het lied van schijn en wezen bleek, waren zowel de schrijver als de critici het over de 
uitgangspunten grotendeels eens, maar over de uitwerking hiervan verschilde men 
diametraal van mening. Het belangrijkste uitgangspunt in dit verband was dat kunst 
wel wetenschap en ethiek mocht binnenhalen, maar dat deze ‘wezensvreemde’ 
elementen ‘eigen’ gemaakt moesten worden door middel van literaire procédés en zo 
ondergeschikt bleven aan de kunst. Over de vraag of Van Eeden hierin geslaagd was, 
scheidden zich de geesten. 

Het mag niet verbazen dat ook tegenwoordig nog zeer uiteenlopende oordelen 
worden geveld over de vraag in hoeverre de literaire verwerking van wetenschap 
toelaatbaar of geslaagd is. Een blik op de ontvangst van het werk van Harry Mulisch 
laat dit goed zien. Neem bijvoorbeeld de receptie van De procedure (1998) waarin 
biochemie en kabbalistiek een grote rol spelen. Hoewel Mulisch’ hoge positie in de 
literaire canon al lang buiten kijf staat99, verschillen de meningen over het 
tentoonspreiden van zijn wetenschappelijke kennis in romanvorm. Zo noemt Arnold 
Heumakers De procedure ‘een literair en intellectueel avontuur’, terwijl zijn collega 
Arjan Peters zeer negatief is over de ‘opzichtige snoeverij’ van Mulisch.100 
   

Conclusie: letterheren of moderne intellectuelen? 

In dit hoofdstuk is de relatie tussen literatuur en wetenschap niet tekstanalytisch 
onderzocht, zoals in de voorgaande hoofdstukken, maar juist bestudeerd door naar 
opvattingen over deze relatie te kijken. Beide perspectieven kunnen elkaar aanvullen. 
In de conclusie kom ik hier nog op terug. Eerst werden de opvattingen van de 
schrijvers zelf beschouwd, daarna werden die van de literatuurkritiek in kaart gebracht. 
In de poëticale opvattingen van Van Eeden en Ortt vervulde de wetenschap een literair-
strategische functie. Door wetenschap als referentiekader te gebruiken kon het 
specifiek literaire benadrukt worden. Vooral Van Eeden gaf hierbij een duidelijke 
hiërarchie aan tussen de vorst – de literatuur – en de dienaar – de wetenschap. Deze 
zelfde hiërarchie kwam ook naar voren uit het onderzoek naar de literatuurkritiek. 
Nagenoeg alle spelers – critici en schrijvers – waren het grotendeels eens over de 

                                                        
97 Wiardi Beckman, ‘Over v. Eeden's werk: “Van de koele meren des doods”’ (1901) 487. 
98 Ibidem, 498-490. 
99 Van Stipriaan, ‘De Nederlandse klassieken anno 2002’, (geraadpleegd op 10 februari 2009). 
100 Heumakers, ‘Het raadselachtig continent van Harry Mulisch’, 2 oktober 1998; Peters, ‘Een 
toernooi van de geest’, 8 januari 1998. 
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spelregels. De aan het begin van dit hoofdstuk uitgesproken verwachting dat 
buitenliteraire invloeden als een gevaar werden gezien, is niet bevestigd. Het was niet 
zo dat ‘wezensvreemde’ elementen, zoals ethiek en wetenschap, niet getolereerd 
werden in de literatuur, maar ze moesten wél ondergeschikt blijven aan de literaire 
gedragscodes. Als een schrijver zich niet hield aan deze hiërarchie werd zijn werk 
neergezet als ‘tendenz’ of ‘als kunst aangekleede wetenschap’.  
 Voor Ortt waren deze verwijten niet zo problematisch. Hij begon ‘tendenz’ steeds 
meer als een pluspunt te zien en bovendien profileerde hij zich niet zo in het literaire 
circuit. Van Eeden moest zich wel geregeld in bochten wringen. Enerzijds droeg hij de 
autonome literatuuropvatting van Tachtig uit en plaatste hij de ‘Literatuur’ op een 
ongenaakbaar voetstuk. Anderzijds speelde zowel in zin leven als in zijn werk 
wetenschap en maatschappelijke betrokkenheid een zeer belangrijke rol. Van Eeden 
positioneerde zich tegelijkertijd als ‘Dichter’ en als dilettant. Hij hield de regels hoog 
van het literaire discours, maar wilde met behulp van die regels ook daarbuiten treden. 
Het is logisch dat hieruit spanningen en legitimatieproblemen voortkwamen. Deze 
waren echter niet uniek voor Van Eeden, maar ontstonden met de geboorte van een 
nieuw maatschappelijke type: de intellectueel. 
 Uit publicaties over het ontstaan van de ‘intellectueel’ – net als ‘dilettant’ een 
scheldwoord – blijkt dat dit fenomeen de spanning tussen specialisatie en 
‘dilettantisme’ die in dit hoofdstuk centraal stond, in zich droeg. De moderne 
intellectueel ontstond precies in de periode na 1880 toen ‘geleerdheid’ plaats maakte 
voor ‘wetenschap’. Voor die tijd waren er ‘letterheren’, klassiek gevormde 
vertegenwoordigers van de geleerde stand, waaronder schrijvers, die het algemeen 
belang dienden en verweven waren met de macht en de bestaande maatschappelijke 
orde. Schrijverschap en burgerschap vielen in deze periode nog samen. Toen 
wetenschap en literatuur zich als gevolg van professionalisering en specialisatie gingen 
verzelfstandigen, konden wetenschappers en schrijvers zich onafhankelijk gaan 
opstellen ten opzichte van de politiek. De moderne intellectueel sprak als een 
deskundige vertegenwoordiger van een specifieke wetenschappelijke of artistieke 
discipline. De macht van deze disciplines lag op het symbolische vlak. Ze bestond in 
de aanspraak op het geven van ‘waarheid’.101  
 De term ‘intellectuels’ kwam rond 1900 in zwang tijdens de Dreyfusaffaire als 
aanduiding voor de groep wetenschappers, dokters, kunstenaars, schrijvers en 
muzikanten die zich naast Emile Zola opstelden tegenover de antisemitische gang van 
zaken in de Franse rechtspraak.102 Bourdieu beschrijft de ‘uitvinding’ van de moderne 
intellectueel als volgt: ‘Thus, paradoxically, it is the autonomy of the intellectual field 
                                                        
101 Aerts, ‘Bevoegde autoriteiten’ (1998); Bourdieu, The rules of art (1996) 129-130, 340; Van 
Lunteren, Theunissen en Vermij ed., De opmars van deskundigen (2003); Sapiro, ‘Forms of 
politicization in the French literary field’ (2003) 633-635. 
102 Zie over de geboorte van de moderne intellectueel: Charle, Naissance des ‘intellectuels’ (1990); 
Dielissen, ‘De intellectueel’ (1989). De Franse geschiedenis van de intellectueel kan niet zonder meer 
van toepassing worden geacht op andere landen. Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen in de 
manier waarop er in verschillende landen tegen intellectuelen werd en wordt aangekeken. Zie 
hierover: Charle, Les intellectuels en Europe au XIXe siècle (1996). Dit boek gaat echter niet in op de 
Nederlandse situatie. Een geschiedenis van de Nederlandse intellectuelen moet nog geschreven 
worden.  



  GEESTELIJKE ZWERVERS IN HET TIJDPERK VAN DE SPECIALIST   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

219 

that makes possible the inaugural act of a writer who, in the name of norms belonging 
to the literary field, intervenes in the political field, thus constituting himself as an 
intellectual.’103 Juist door hun onafhankelijkheid van de politieke, religieuze en 
economische macht konden intellectuelen kritiek leveren op de moderniteit die hen ook 
had gecreëerd. De autonome normen konden het dilettantisme, of positiever gesteld, 
het engagement rechtvaardigen.104 De moderne intellectueel was dus tegelijkertijd 
deskundige en dilettant. De door David Baneke beschreven Nederlandse 
natuurwetenschappers die vanuit hun specifieke vakcompetentie de problemen van de 
moderniteit bespraken, passen in dit beeld.105  

Moderne intellectuelen spraken zich dus vanuit een autonome positie uit over 
zaken die buiten hun expertise lagen. Gisèle Sapiro heeft, op basis van de ideeën van 
Bourdieu en Max Weber, de specifieke rol van schrijvers in het intellectuele veld 
beschreven. Dit veld was geen hechte eenheid. Schrijvers bevonden zich bij hun 
aanspraak op ‘waarheid’ in concurrentie met vertegenwoordigers van andere 
intellectuele domeinen, zoals wetenschappers. Schrijvers zaten wat dat betreft in een 
kwetsbare situatie, omdat ze geen deskundige, positivistische kennis op een bepaald 
gebied bezaten. Een terrein waar echter nog geen exclusieve, professionele aanspraak 
op werd gemaakt, was het voorspellen van de toekomst.106 Dit maakt de utopische 
vergezichten van Ortt en Van Eeden en de charismatische ‘profetenrol’ die zij daarbij 
voor zichzelf weggelegd zagen begrijpelijk. Een andere, daarmee verwante 
‘deskundigheid’ van schrijvers lag in het aanvoelen van het algemeen belang.  Dit 
bleek overduidelijk uit Van Eedens claim op universaliteit. Zijn ‘inzicht der 
algemeenheden’ was alleen aan grote dichters gegeven. Schrijvers waren specialist op 
het gebied van het algemene. Ze pasten daarmee bij uitstek in de taakomschrijving van 
de moderne intellectueel.  

Net als in de wetenschap heeft ook in de literatuur de ivoren toren nooit bestaan. 
Zowel schrijvers als wetenschappers bakenden hun onafhankelijkheid af, maar begaven 
zich ondertussen buiten hun terrein. Voor Van Eeden en Ortt was dit andere terrein niet 
alleen de wetenschap, maar ook de politiek. Ortt was een exponent van de zogenaamde 
‘expressieve’ politiek, waarbij het veeleer ging om het uitdragen van morele 
standpunten dan om het verwerven van macht.107 Van Eeden werd wel daadwerkelijk 
politiek actief toen hij zich in 1917 kandidaat stelde voor de Tweede Kamer.108 Ook bij 
dit uitstapje verwees Van Eeden naar zijn autoriteit als dichter die in staat was vanuit 
zijn bijzondere deskundigheid – of, moeten we zeggen, roeping – vast te houden aan 
algemene waarheden. De dichter was het geweten van het volk: 

 
Des Dichters hart zij als een klaar kristal, 
Zijn leeven oopenbaarlijk en doorzichtig, 

                                                        
103 Bourdieu, The rules of art (1996) 129. Zie ook: Sapiro, ‘Forms of politicization in the French 
literary field’ (2003); Braeckman, Bauer en De Visscher ed., Onbehagen met de moderniteit (2001) 7. 
104 Denis, ‘Criticism and engagement in the Belle Époque’ (2007) 32-33. 
105 Baneke, Synthetisch denken (2008) 182-202. 
106 Sapiro, ‘Forms of politicization in the French literary field’ (2003) 637-641. 
107 Kluveld, Reis door de hel der onschuldigen (2000) 20. 
108 Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 447-551. 
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Hij brengt liefde en schoonheid overal 
Al wat hij doet is voor ’t volk gewichtig 
 
En nimmer zij hij weetend meedeplichtig 
Aan de verwording en het droef verval, 
Dan sta hij sterk, in strenge fierheid pal. 
In hem wijst het kompas der menschheid richtig 
 
Al staat hij gansch alleen, hij zal niet buigen, 
Hij zwijge niet, hij is des volks geweeten, 
Of hij bespot wordt, of met drek gesmeeten 
Hij blijv’ met woord en daad van ’t Recht getuigen. 
 
Maar wee den dichter, die zich laat bekransen 
Door gunst van ’t hof van de groote hansen.109 

 
De karakteriseringen van Van Eeden als een door de moderniteit ingehaalde homo 

universalis110, ‘een ethicus en estheticus […] van het klassieke stempel’, een 
‘letterheer’ net als zijn vader111, blijken de schrijver geen recht te doen. Zijn 
‘dilettantisme’ was, net als dat van Ortt, niet unzeitgemäß. Van Eeden en Ortt waren 
niet de ‘laatsten der Mohikanen’. Ze markeren een keerpunt: de overgang van de 
klassieke ‘letterheer’ als geleerde op elk terrein naar de moderne intellectueel die zich 
vanuit zijn specifieke deskundigheid of roeping laat gelden op gebieden die daarbuiten 
liggen. Veel schrijvers in de periode rond de eeuwwende, met Van Eeden en Ortt als 
ultieme exponenten, voelden dat hun bijzondere kwaliteit lag op het vlak van het 
algemene; zij waren het kompas waar de mensheid op kon varen. 
 

                                                        
109 Van Eeden, ‘Dichterschap’, 28 juni 1919. Van Eeden schreef dit gedicht naar aanleiding van de 
Kloos-hulde. Zie ook: Van Eeden, ‘Kloos-hulde’ (1919); Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 448, 633. 
110 Fontijn, Trots verbrijzeld (1996) 131 
111 De Liagre Böhl, ‘Het burgerlijk fatsoen van Frederik van Eeden en Herman Gorter’ (2000) 21-22. 
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Slotbeschouwing 
 

 
In het eerste hoofdstuk heb ik voor een cultuurhistorische benadering van de relatie 
tussen literatuur en wetenschap gepleit. Noch het dichotomisch tegenover elkaar stellen 
van literatuur en wetenschap als twee ‘culturen’ die door een kloof van elkaar 
verwijderd zijn, noch het wegdenken van alle verschillen achtte ik zinvol. Ik stelde dat 
de uitdaging van het onderzoek naar de relatie tussen literatuur en wetenschap was om 
met een historische – en niet een poëticale – blik zowel onderscheid als overlappingen 
tussen deze domeinen te verdisconteren. Hiertoe zouden discoursanalytische en 
cultuursociologische inzichten over kennis van nut kunnen zijn. Vervolgens heb ik aan 
de hand van twee historische casussen, het werk van Frederik van Eeden en Felix Ortt, 
en met behulp van concepten als interdiscursiviteit en circulatie van kennis, de relatie 
tussen literatuur en natuurwetenschap onderzocht. Dit onderzoek liet zien dat er in de 
periode rond 1900 sprake was van een dynamische en complexe wisselwerking tussen 
literatuur, wetenschap en cultuur. In plaats van een kloof lijkt mij een toepasselijker 
beeld hiervoor dat van een rivierenlandschap, waarin literatuur en wetenschap als twee 
stromende rivieren voortdurend in beweging zijn en van vorm veranderen, af en toe 
nader tot elkaar komen en een gemeenschappelijke bedding hebben, zich daarna weer 
splitsen, en zo verder. Deze metafoor verbeeldt zowel het veranderlijke karakter van 
beide entiteiten en hun relatie – je kunt niet twee keer in dezelfde stroom stappen –  als 
de complexe wisselwerking. In deze slotbeschouwing wil ik deze wisselwerking nader 
duiden met als leidraad de tweeledige probleemstelling die aan het eind van het eerste 
hoofdstuk is opgeworpen. Deze behelst ten eerste de aard en functie van de literaire 
verwerking van natuurwetenschap en ten tweede de plaatsing hiervan binnen de 
context van de autonomisering van het literaire en het wetenschappelijke domein. Ten 
slotte zal ik de onderzoeksresultaten bezien tegen de achtergrond van moderniteit, 
moderniteitskritiek en de Nederlandse cultuur rond 1900. 
 

6.1 Aard en functie: hetzelfde op verschillende manieren zeggen 

De aard en functie van de literaire verwerking van natuurwetenschap hangen natuurlijk 
met elkaar samen. Bij de aard gaat het om kenmerkende aspecten van deze verwerking, 
bij de functie om de al dan niet beoogde werking van deze aspecten. De meest 
kenmerkende aspecten van de literaire verwerking van natuurwetenschap die in de 
voorgaande hoofdstukken tot uitdrukking zijn gekomen, zijn zowel de door schrijvers 
en wetenschappers gedeelde kennis als de geestelijke lenigheid die hieraan een eigen 
draai gaf. Die geestelijke lenigheid had in dit onderzoek vooral betrekking op de 
schrijvers, omdat het literaire perspectief hier centraal stond. Maar het werd keer op 
keer duidelijk dat ook wetenschappers niet vrij waren van ideologieën, mythisch 
gedachtegoed, speculatie, creativiteit en intuïtie. In weerwil van de toentertijd 
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heersende mechanistische visie waren ook zij geen automaten, maar mensen van vlees 
en bloed. 

Wat Van Eeden en Ortt betreft springen vooral hun enorme leergierigheid en 
eclecticisme in het oog. Ze bleven hun hele leven geïnteresseerd in een breed scala aan 
onderwerpen, altijd weer op zoek naar nieuwe ideeën, theorieën en concepten, naar 
nieuwe geloven en naar nieuwe wetenschappen. Daarbij zijn twee kanttekeningen op 
hun plaats. Ten eerste was Ortt vitaler dan Van Eeden; hij overleefde hem niet alleen 
bijna drie decennia, maar hij bleef ook tot op hoge leeftijd de wetenschappelijke 
ontwikkelingen volgen, terwijl Van Eeden in de laatste jaren van zijn leven mentaal 
sterk aftakelde. Ten tweede is er een schril contrast tussen enerzijds de veelheid en 
verscheidenheid aan wetenschappelijke kennis die zij aangrepen en anderzijds de 
weinig veranderlijke boodschap die ze hiermee wilden ondersteunen. Eigenlijk zeiden 
zij op verschillende manieren steeds hetzelfde. De term ‘geestelijke lenigheid’ heeft 
dan ook vooral betrekking op de omgang van de schrijvers met de veelsoortigheid aan 
wetenschappelijk materiaal en niet op de boodschap zelf die juist tamelijk star was.  

In de verschillende soorten teksten van Ortt en Van Eeden die hier aan bod zijn 
gekomen, is zowel hun eclectische geest als hun ideologische herhaling van zetten 
zichtbaar geworden. Of het nu ging om een beschouwende tekst, een roman of een 
dichtwerk, steeds gold dat met verschillende middelen min of meer hetzelfde werd 
gezegd. Over het algemeen waren er geen grote denkverschuivingen waarneembaar in 
de verschillende genres. Bij Ortt was wel een scheidslijn te zien als gevolg van het feit 
dat hij na Felicia (1905) geen creatief werk meer schreef en zich volledig stortte op 
beschouwend werk. Bij Van Eeden was meer eenheid tussen de verschillende 
(sub)genres. Dat bijvoorbeeld de warmtedood een belangrijk thema voor hem was, 
bleek uit zijn dagboek, zijn Studies, een dichtwerk, een toneelstuk, een utopisch 
manifest, een signifisch manifest, een lezing en verschillende romans. Natuurlijk 
wisselde de toon wel af en toe. De door de uitdovende zon opgeroepen emoties en 
tranen in zijn dagboek en de lyrische beschrijving van de tweede hoofdwet in het 
dichtwerk verschilden van de vrij zakelijke, feitelijke beschrijving in een 
beschouwende lezing, waarin bovendien de uitdoving van de zon juist werd weerlegd. 
Wetenschappelijke onderbouwing, genre en toon konden variëren, maar de boodschap 
bleef hetzelfde. De vraag is wat deze steeds weer herhaalde boodschap precies was en 
wat deze ons leert over de cultuur rond 1900. 

 

De ideologische functie: de boodschap van een ‘blijde wereld’ 

De functie is in dit onderzoek vooral interdiscursief begrepen, aangezien het hier gaat 
om de relatie met wetenschap en cultuur. In het eerste inleidende hoofdstuk zijn zes 
functies van de literaire verwerking van wetenschap genoemd. Deze functies kunnen 
zowel beoogd als meer een onbedoeld bijverschijnsel zijn geweest. De zes genoemde 
interdiscursieve functies zijn achtereenvolgens: ideologisch, populariserend, 
anticiperend, conserverend, integrerend, en transgressief. Deze functies zijn in dit 
onderzoek historisch en inductief onderzocht, dus niet als bij voorbaat vaststaande, 
essentialistische eigenschappen van literatuur. Uit het onderzoek blijkt dat er aan deze 
opsomming nog één kan worden toegevoegd: een literair-strategische functie. Deze 
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kwam naar voren uit het vijfde, biografisch-institutionele hoofdstuk waarin duidelijk 
werd dat wetenschap door Van Eeden en Ortt strategisch werd ingezet in hun poëticale 
beschouwingen om het specifieke van kunst en literatuur te onderstrepen.  
 Het onderzoek toonde dat de ideologische functie de hoofdfunctie is geweest van 
de verwerking van wetenschap in het werk van Ortt en Van Eeden. Ideologie werd in 
dit verband vooral gezien in de betekenis van leerstelsel of wereldbeschouwing die met 
behulp van wetenschap gefundeerd kon worden. Maar ook de semiotische betekenis 
van ideologieën als verstarde, vanzelfsprekende conventies was van belang, onder 
meer omdat hiermee de verschillende tegenstrijdigheden konden worden begrepen. 
Naast de ideologische functies zijn ook de andere functies, behalve de conserverende 
functie, zichtbaar geworden, maar deze fungeerden bijna altijd als ondersteuning van 
de ideologische functie. Zo ging bijvoorbeeld de populariserende functie, die zowel bij 
Ortt als bij Van Eeden een rol speelde, iedere keer gepaard met een ideologische 
interpretatie. Ortts populair-wetenschappelijke beschouwing van de relativiteitstheorie 
gaf weliswaar een heldere uiteenzetting van deze theorie, maar de lezer kreeg zijn 
parapsychologische ideeën en zijn deterministische wereldbeeld op de koop toe.  

Tijdens het fin de siècle verlangden vele zoekende geesten naar een 
gezaghebbende stem die hun ideeën kon ondersteunen. Een autoriteit die in de 
negentiende eeuw alleen maar aan kracht had gewonnen en ondanks de aan het eind 
van die eeuw gerezen twijfels nog altijd fier overeind stond was de natuurwetenschap. 
Met behulp van het ‘grote en prachtige gebouw’ van de natuurwetenschap konden 
ideologieën gepresenteerd, onderbouwd en gelegitimeerd worden. De 
allesoverheersende visie die Van Eeden en Ortt uitdroegen was het utopisme: de 
overtuiging dat er een betere wereld op komst was. Voor zichzelf zagen zij hierin een 
voortrekkersrol weggelegd.  

De verbinding tussen utopisme en wetenschap deed zich rond 1900 op vele 
vlakken voor. Utopisten zochten en vonden wetenschappelijke bewijzen voor hun 
toekomstvisioenen. Onder hen bevonden zich niet alleen schrijvers en kunstenaars, 
maar ook wetenschappers zelf.1 In het intellectuele veld probeerden schrijvers zich te 
profileren als de profeten bij uitstek wier deskundigheid lag in het aanvoelen van het 
algemeen belang. Het opvallende van het utopisme in deze tijd was dat het zeer 
realistisch probeerde te zijn, in de zin dat de utopie als een werkelijk te verwezenlijken 
ideaal werd gezien. De betere wereld kon in het hier en nu worden gerealiseerd. Deze 
overtuiging blijkt niet alleen uit de kolonies waarin Van Eeden en Ortt actief waren, 
maar ook uit hun permanente zoektocht naar wetenschappelijke theorieën die hun 
utopisme van dromerig toekomstvisioen tot ‘hard’, bewijsbaar feit konden maken.  

De boodschap van een ‘blijde wereld’ was krachtig, zo krachtig dat niet alleen 
uiteenlopende wetenschappelijke theorieën hierin een plaats konden krijgen, maar ook 
andere ideologieën. Deze andere ideologieën die in het leven en werk van Van Eeden 
en Ortt een belangrijke rol speelden, waren het occultisme, het vitalisme, het monisme, 
het determinisme (Ortt) en het indeterminisme (Van Eeden). Er vond dus niet alleen 
een vermenging plaats tussen ideologie en wetenschap, maar ook tussen verschillende 
wetenschappen en tussen verschillende ideologieën. De scheidslijnen waren bovendien 

                                                        
1 Kemperink en Vermeer ed., Utopianism and the sciences (in print). 
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onduidelijk; de wetenschap vertoonde ook geregeld dezelfde ideologische – 
utopistische, occultistische, vitalistische, monistische en (in)deterministische – 
tendensen. Het geeft aan hoe complex en dynamisch de relatie tussen wetenschap, 
literatuur en cultuur daadwerkelijk was. Ideeën ontleend aan de evolutieleer, 
thermodynamica en wiskunde konden een conceptie van een betere wereld 
onderbouwen, maar het occultisme leende zich hier bijvoorbeeld eveneens voor. De 
nieuwe mens was verder doorgeëvolueerd en dit was onder andere zichtbaar in zijn, of 
nog vaker haar occulte gaven zoals helderziendheid, telepathie, en het vermogen 
contact te leggen met overleden dierbaren. Het vitalisme was de overtuiging dat er in 
de natuur een doelbeogend principe werkzaam was; deze doelmatigheid was natuurlijk 
meer bevorderlijk voor het naderbij brengen van een betere wereld dan het op toeval 
gebaseerde darwinistische, mechanistische wereldbeeld. Het monisme, verbonden met 
de ‘toverwoorden’ uit het fin de siècle zoals eenheid, harmonie en synthese, zou een 
eind maken aan de verscheurdheid, de ‘tweespalt’ die in deze periode als zeer prangend 
werd ervaren. En ten slotte waren er de ideeën over een vrije wil. Volgens Ortt bestond 
deze niet en lag onze – betere – toekomst dus vast. Van Eeden zag juist in het bestaan 
van de vrije wil en van wonderen een bewijs voor de komst van een nieuw, altruïstisch 
en vergeestelijkt tijdperk. 

Dezelfde ideologie kon dus op vele verschillende manieren over het voetlicht 
worden gebracht. Dit fenomeen is zowel zichtbaar vanuit een diachroon als een 
synchroon perspectief. Als we kijken naar de ontwikkeling van de schrijvers door de 
jaren heen zien we dat de ideologieën grosso modo hetzelfde bleven, hoewel bij Van 
Eeden af en toe wel een onderscheid moet worden gemaakt tussen zijn jonge, zijn 
volwassen en zijn laatste jaren. De wetenschappelijke kennis die zij aangrepen om hun 
ideeën te onderbouwen was echter veel veranderlijker. Toch had dit nauwelijks invloed 
op hun visies; ze wisten een nieuw wetenschappelijk inzicht altijd zo te draaien dat het 
in hun straatje paste. Ook vanuit synchroon perspectief is deze geestelijke lenigheid 
opvallend. Een schrijver kon in één werk verschillende theorieën en redeneerwijzen uit 
één of meerdere vakgebieden verwerken, terwijl de boodschap steeds hetzelfde bleef. 
Een goed voorbeeld hiervan vormt Van Eedens Lied van schijn en wezen waarin met 
behulp van inzichten en argumentaties ontleend aan de evolutieleer, de 
thermodynamica, de wiskunde, en een flinke dosis mystiek, een ‘monistisch-
optimistische levensleer’ – in de woorden van de theoloog en filosoof Bierens de Haan 
– wordt uitgedragen. Het synchrone en diachrone perspectief tonen dat redundantie 
zowel binnen één werk als binnen een heel oeuvre het middel bij uitstek was om te 
pogen een bepaalde ideologische boodschap over te brengen. Redundantie wordt hier 
trouwens niet als een (negatief) waardeoordeel gebruikt, maar als een neutrale, uit de 
informatietheorie afkomstige benaming voor elementen die overbodig, maar wel nodig 
zijn in het communicatieproces.2 Geen enkele informatieoverdracht kan zonder 
redundantie. Hetzelfde wordt altijd op verschillende manieren gezegd; ook deze 
slotbeschouwing zelf vormt hiervan een sprekend voorbeeld. 
 

                                                        
2 Suleiman, ‘Redundancy and the “readable” text’ (1980); Suleiman, Authoritarian fictions (1983) 
149-197; Gorp et al., Lexicon van literaire termen (2007) 232. 
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Tegenstrijdigheden en tegenstellingen 

De verschillende manieren om hetzelfde te zeggen konden elkaar onderling versterken, 
maar ook tegenspreken. Deze tegenspraak zal door de schrijvers en hun tijdgenoten 
vaak niet zijn opgemerkt. Tegenstrijdigheden zijn voor de onderzoeker interessant, 
omdat ze een signaal vormen voor de aanwezigheid van ideologieën. Een belangrijk 
kenmerk van deze visies is namelijk dat ze als vanzelfsprekend ervaren worden, zo 
vanzelfsprekend dat contradicties met een andere, even vanzelfsprekende visie niet als 
zodanig gevoeld worden. Derhalve worden deze tegenstrijdigheden zelden in de tijd 
zelf vastgesteld, maar pas achteraf. Toch toont Van Eeden dat een schrijver zich er ook 
zelf van bewust kon zijn dat er wat wrong. Dit valt af te leiden uit de manier waarop hij 
utopisme en evolutie met elkaar poogde te  harmoniseren. Hoewel de 
vooruitgangsgedachte een onmiskenbaar onderdeel vormde van de verschillende 
evolutietheorieën die rond 1900 in omloop waren, was het utopisme met het 
evolutionaire denken logisch gezien in tegenspraak. Evolutie behelst ontwikkeling, een 
utopie is statisch. Dat dit de meeste utopisten niet deerde – de tegenspraak werd in 
ieder geval door niemand gearticuleerd – vloeit voort uit de eerder genoemde 
vanzelfsprekendheid van beide visies. Van Eeden lijkt zich er wel bewust van te zijn 
geweest, aangezien het duidelijk is dat hij naar oplossingen zocht om de tegenspraak 
op te lossen. Ten eerste wist hij de evolutie zelf voor te stellen als verstilling ‘in sferen 
buiten de tijd’, een interpretatie die hij in de plaats stelde van de darwinistische 
‘doelloozen, eindeloozen kringloop’. Maar hij vond zijn heil bovendien bij andere 
wetenschappelijke theorieën. Hij fundeerde de utopische, verstilde evenwichtstoestand 
ook met behulp van de tweede thermodynamische hoofdwet en het Einstein-
Minkowski-heelal. Niet alleen de wetenschap, maar ook de mystiek verschafte hem het 
beeld van het ‘Eeuwige Nu’. Het meest sprekend verwoordde Van Eeden deze serene 
toestand misschien wel met het beeld van ‘de passielooze lelie’: ‘Nu rust zij peinzend 
op het watervlak en wenscht niet meer’. 

Tegenstrijdigheden konden ook voortvloeien uit de gelijktijdige aanwezigheid van 
twee ideologieën die elkaars tegenpool waren. Van elke genoemde ideologie die de 
Van Eeden en Ortt uitdroegen, treffen we bij hen ook sporen van het ‘tegendiscours’ 
aan: utopisme-degeneratie, occultisme-wetenschap, vitalisme-mechanisme, 
determinisme-indeterminisme, monisme-dualisme. In het algemeen kan gesteld worden 
dat tegengestelde systemen altijd in relatie tot elkaar staan, maar het valt op dat in het 
fin de siècle de ‘tweespalt’ wel heel pregnant was. De sporen van de tegengestelde 
ideologieën zijn zowel expliciet als impliciet te vinden in het werk van Van Eeden en 
Ortt. Zo waren bijvoorbeeld utopisme en degeneratie beide ‘waar’ in hun ogen en beide 
denkbeelden zijn expliciet terug te vinden in hun werk. Omdat degeneratie in 
regeneratie kon worden omgezet, was het utopistische toekomstbeeld gered. Maar er 
zijn ook voorbeelden van de impliciete aanwezigheid van het tegengestelde discours. 
In het verzet tegen een ander als vijandig gezien discours gingen de schrijvers, vaak 
ongewild en ongemerkt, op die ‘Ander’ lijken, zeker als die ‘Ander’ het dominante, 
gezaghebbende discours was, zoals dat van de wetenschap in het algemeen en het 
mechanisme in het bijzonder. Van Eeden en Ortt waren beiden vitalisten, maar ze 
konden zich niet onttrekken aan het mechanistisch-materialistische discours waarin de 
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mens als machine werd voorgesteld. Ze zaten gevangen in de taal van de 
‘tegenstander’, waardoor tegenstrijdige constructies als ‘vitale energie’ konden 
ontstaan. 
 Een steeds weer terugkerende dubbelzinnigheid in het werk van Ortt en Van Eeden 
was de voor het fin de siècle zo kenmerkende mengeling van kritiek en bewondering 
voor de natuurwetenschap. De kritiek leidde niet tot een bankroetverklaring, maar tot 
pogingen om met behulp van de natuurwetenschap door te dringen tot gebieden waar 
zij eigenlijk geen uitspraak over kon doen, zoals de toekomst en het bovennatuurlijke.  

 

Geestelijke lenigheid en de ‘nomadische’ wetenschap 

Of het nu ging om creatief of beschouwend werk, het overbrengen van een 
ideologische boodschap – vooral de overtuiging dat de wereld beter, ja zelfs volmaakt 
kon worden – was een belangrijk doel. Deze missie werd bewerkstelligd door enerzijds 
een grote mate van redundantie op ideologisch niveau en anderzijds een grote mate van 
variatie in redeneerwijzen die aan de natuurwetenschap waren ontleend of betrekking 
hadden op natuurwetenschappelijk gedachtegoed. Met verschillende wetenschappelijke 
middelen werd steeds hetzelfde gezegd.  

Uit de zojuist gegeven recapitulatie van de manier waarop deze verscheidenheid 
aan redeneerwijzen werd ingezet, blijkt ook de aanwezigheid van twee andere functies 
die, zoals gezegd, de ideologische functie ondersteunden: de integratieve en de 
transgressieve functie. Veel verschillende brokjes kennis werden door Van Eeden en 
Ortt tot één geïntegreerd geheel gesmeed waardoor ze een nieuwe betekenis aan 
bestaande kennis gaven. Hiervoor was een bepaalde eigenschap nodig, die ik in dit 
onderzoek ‘geestelijke lenigheid’ heb genoemd: het vermogen om allerlei verschillende 
soorten kennis met elkaar te verbinden waardoor nieuwe betekenissen konden ontstaan. 
Hoewel ik een zekere mate van geestelijke lenigheid, zonder ideologische starheid, ook 
in onze huidige maatschappij als een aanwinst beschouw, heb ik met de term niet meer 
en niet minder willen aanduiden dan de multidisciplinaire aanpak. Te beoordelen of 
deze aanpak als positief of als negatief beschouwd dient te worden, of de nieuwe 
betekenissen zinvol of onzin zijn, heb ik niet als mijn taak als onderzoeker gezien. Ik 
wilde laten zien hoe de onderzochte auteurs op het snijvlak van literatuur en 
wetenschap opereerden. Daarbij heb ik regelmatig laten zien dat de schrijvers zich in 
een spagaat bevonden of zich ‘in bochten moesten wringen’ om aan te geven hoe 
‘lenig’ de schrijvers soms moesten zijn bij het vermengen van kennis of het opereren in 
verschillende domeinen.   

In mijn onderzoek konden een aantal gangbare opvattingen over de aard en de 
snelheid van de receptie van bepaalde wetenschappelijke theorieën worden 
genuanceerd. Sommige theorieën zouden vooral negatief zijn uitgelegd door het 
publiek, zoals de tweede thermodynamische hoofdwet (eindigheid, warmtedood, 
chaos) en Einsteins relativiteitstheorie (onzekerheid). Ook zouden de consequenties 
van deze theorieën pas met een behoorlijke vertraging zijn doorgedrongen tot het 
publiek. De schrijvers, met name Van Eeden, weerspreken beide veronderstellingen. 
Of dit uitzonderingen zijn die de regel bevestigen, kan ik niet beslissen. In ieder geval 
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demonstreert het de geestelijke lenigheid en alertheid van de schrijvers die een antenne 
hadden voor nieuwe wetenschappelijke kennis en deze altijd wel in hun utopistische 
denkkader wisten in te passen.  

Naast de geestelijke lenigheid van de schrijvers toont het onderzoek ook de 
voorwaarde hiervoor: de enorme hoeveelheid connotaties die in de wetenschap zélf 
beschikbaar waren en die op uiteenlopende manieren konden worden ingezet. 
Begrippen als evolutie, energie, entropie, en de vierde dimensie werden door 
wetenschappers zeer verschillend uitgelegd. Juist daardoor konden deze begrippen 
uitwaaieren over allerlei discoursen, wat hun betekenisrijkdom alleen maar deed 
toenemen. De interdiscursieve elementen bij uitstek waren metaforen. De maatschappij 
als ziek organisme, energie als kapitaal, de wetenschap als gebouw, het verlangen naar 
zuiverheid – als nomaden trokken deze metaforen van discours naar discours, ze 
voelden zich overal thuis en hun oorspronkelijke woonplaats was vaak onbekend.  

Wetenschap leverde geen loszwevende kennis, maar maakte integraal deel uit van 
de cyclus tussen wetenschap, literatuur en cultuur. Vanwege deze cyclus was het vaak 
onmogelijk om een ‘bron’ aan te wijzen die een bepaalde ‘invloed’ uitoefende op een 
‘ontvanger’. Toch maken met name de egodocumenten van Van Eeden het mogelijk 
om af en toe een dergelijk patroon vast te stellen. Als hij aan het ontbijt Darwin las en 
vervolgens verzen van Het lied van schijn en wezen schreef, lag een verbinding tussen 
de evolutieleer en het dichtwerk wel heel erg voor de hand. En zo zijn er nog talloze 
voorbeelden van wetenschappelijke werken waarvan we weten dat Van Eeden ze las en 
verwerkte.  

Ook de omgekeerde richting, van literatuur naar wetenschap, kwam in enkele 
gevallen aan het licht, waarmee dus de anticiperende functie van literatuur kon worden 
vastgesteld. Wat Van Eeden betreft was dit zijn redenering over het bestaan van 
wonderen die toonde dat de natuurwetenschap niet ‘af’ was. De natuurkundige 
Kohnstamm gebruikte deze gedachtegang later als leidraad voor zijn oratie. Ook Van 
Eedens signifische ideeën vormden een voorbeeld van een ontwikkeling die pas later 
door wetenschappers – onder andere de wiskundigen Brouwer en Mannoury – werd 
uitgewerkt. Ortts verbinding tussen de tweede thermodynamische hoofdwet en een 
‘ordenend beginsel’ ging vooraf aan soortgelijke gedachtevorming hierover van de 
natuurkundigen Van der Waals en, weer, Kohnstamm. De tweedimensionale analogie 
uit Platland om de vierde dimensie te verduidelijken werd in Nederland door Ortt en 
later ook door De Sitter gebruikt. Van de voorbeelden van Ortt zijn er geen ‘smoking 
guns’ (letterlijke verwijzingen), maar dat is eigenlijk ook niet relevant. Waar het om 
gaat is dat, of het nu om de richting van wetenschap naar literatuur gaat of vice versa, 
deze verbinding altijd, ook als er ‘smoking guns’ gevonden zijn, geplaatst moet worden 
in een bredere, culturele context. Vaak lijken ideeën ‘in de lucht’ te hangen, het 
aanwijzen van diegene die ze als eerste pakt is meestal onmogelijk. 

De genoemde voorbeelden die wezen op een richting van literatuur naar 
wetenschap zijn in dit onderzoek min of meer toevallig aan het licht gekomen, omdat 
de omgekeerde richting hier centraal stond. Systematischer onderzoek hiernaar zou 
echter zeer gewenst zijn en goed aansluiten bij de culturele wetenschapsgeschiedenis 
die ook in Nederland volop bloeit.      
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Binnen en buiten de tekst 

De bovenstaande conclusies over de aard en functie van de literaire verwerking van 
natuurwetenschap zijn gebaseerd op het hoofdbestanddeel van dit onderzoek, namelijk 
de tekstinterpretatie zoals die in het tweede, derde en vierde hoofdstuk is weergegeven. 
Het vijfde hoofdstuk heeft echter nog een aanvullend perspectief geleverd, dat van de 
literatuuropvattingen. Het bleek dat wetenschap ook in de poëtica van de schrijvers een 
duidelijke functie vervulde, namelijk een literair-strategische. Door zich te spiegelen 
aan wetenschap kon het specifiek literaire – en daarmee de autonome 
literatuuropvatting van Tachtig – onderstreept worden. Een andere, hiermee verbonden 
manier waarop ze wetenschap gebruikten voor hun positionering als ‘Dichter’, was het 
presenteren van zichzelf als veelzijdige en wijze dilettanten. ‘Dilettant’ was voor hen 
geen scheldwoord, maar een geuzennaam. 
 De poëticale invalshoek bood ook meer inzicht in de andere interdiscursieve 
functies van de literaire verwerking van wetenschap. Hoe dachten de schrijvers zélf 
over de redenen waarom en waartoe zij wetenschap in hun literaire werk opnamen? 
Samenvattend kan gezegd worden dat de uit de analyse van de tekstpraktijk gebleken 
functies ook naar voren kwamen uit de poëticale reflecties van de schrijvers. In een 
tijdperk waarin steeds meer specialistische kennis gevraagd werd, wilden zij deze 
brokjes kennis weer integreren en transformeren tot universele wijsheid. De ‘Dichter’ 
fungeerde hierbij als geweten van het volk, als kompas dat de mensheid zou leiden naar 
een betere, spirituele, harmonieuze wereld. Deze redenering toont de samenballing van 
verschillende functies: de integratieve en de transgressieve functie (verbinding van 
kennis met als doel een nieuwe blik hierop) en, wederom, de altijd aanwezige 
ideologische functie (het verwezenlijken van hun utopie). Ook over anticipatie en 
popularisering hadden de schrijvers zelf uitgesproken ideeën. Ze benadrukten vaak dat 
dichters bepaalde wetenschappelijke kennis al eeuwenlang voorvoeld hadden. Het 
populariseren van kennis was vooral voor Ortt een belangrijk doel op zich. Voor Van 
Eeden lijkt wetenschapspopularisering meer een bijverschijnsel te zijn geweest. Veel 
van zijn Studies verschaffen een heldere en vaak zeer bijdetijdse uitleg van de nieuwste 
wetenschappelijke kennis, maar de uiteenzetting had altijd een ideologisch doel. Dat 
ideologische aspect was eveneens bij Ortt aanwezig, maar zijn oogmerk was zeker ook 
pedagogisch en populariserend. 

Door ten slotte ook naar de receptie van Van Eedens en Ortts literaire verwerking 
van wetenschap te kijken, kwam aan het licht op wat voor dun koord Van Eeden en 
Ortt eigenlijk dansten. Ze moesten een zeer precair evenwicht vinden tussen de 
autonome literatuuropvatting van Tachtig en de heteronome inmengingen van 
wetenschap en tendens. Of zij hierin slaagden was voor de literatuurkritiek geen 
uitgemaakte zaak. Zowel schrijvers als critici waren het eens over de voorgeschreven 
regel voor deze inmenging – wetenschap en tendens waren toegestaan, mits onder 
literaire voorwaarden – maar er bestonden geen objectieve toetsingscriteria om te 
beslissen of zij aan dit voorschrift voldeden. De poëticale uitgangspunten werden min 
of meer gedeeld, maar bleven zoals gebruikelijk voor velerlei uitleg vatbaar. 

De resultaten van het onderzoek naar de tekstpraktijk en die van het onderzoek 
naar de geformuleerde opvattingen van schrijvers en critici over literatuur konden 
elkaar de hand reiken en versterken. Het is opvallend dat beide perspectieven min of 
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meer dezelfde interdiscursieve functies tonen. Hierbij moet dan ook enige 
voorzichtigheid in acht worden genomen: herhaal ik als onderzoeker niet gewoon de 
(poëticale) opvattingen van de schrijvers zelf? Het onderzoek naar de tekstpraktijk ging 
echter vooraf aan het onderzoek naar de literatuuropvattingen. Bovendien werden de 
opvattingen van de auteurs in hun strategisch-polemische context geplaatst. Hierdoor 
werd duidelijk dat de uit de tekstpraktijk gebleken interdiscursieve functies door 
henzelf strategisch konden worden ingezet om zich te profileren als dichters en 
dilettanten. Zo konden het tekstanalytische en het biografisch-institutionele onderzoek 
elkaar aanvullen. Beide perspectieven pasten in de cultuurhistorische en discursieve 
benadering van dit onderzoek; ze toonden zowel de verbindingen van het literaire 
discours met wetenschap en cultuur als de regels van – en positioneringsstrategieën in 
– het literaire discours ten aanzien van deze verbindingen. Dit onderzoek is dan ook 
een pleidooi voor pluralistische onderzoekshouding, waarbij zowel binnen als buiten de 
(primaire) tekst wordt gekeken. 

 

6.2 Moderniteit als zoektocht 

Niet alleen literatuur en wetenschap zijn veranderlijke entiteiten, maar ook hun relatie 
tot elkaar. Als deze relatie in vroegmoderne teksten zou zijn bestudeerd, zoals 
bijvoorbeeld aan de hand van Constantijn Huygens’ Ooghentroost (1647), dan zou 
duidelijk zijn geworden dat literatuur en wetenschap toentertijd nog in een 
‘totaaldiscours’ of ‘polydiscours’ waren geïntegreerd.3 Ook in het midden van de 
negentiende eeuw waren literatuur en wetenschap nog op veel vlakken met elkaar 
verbonden. Aan het eind van die eeuw kwamen literatuur en wetenschap echter 
institutioneel steeds meer los van elkaar te staan. Juist op deze cruciale fase was dit 
onderzoek gericht. De tekstanalytische hoofdstukken hebben laten zien dat ondanks 
deze autonomisering literatuur en wetenschap allerlei discursieve verbanden met elkaar 
bleven onderhouden. Ze bleven beide onderdeel uitmaken van een permanente 
kennisuitwisseling tussen literatuur, wetenschap en cultuur.  

Het onderzoek toont echter niet alleen de discursieve verbintenissen die ondanks 
de autonomisering bleven bestaan, maar ook de spanningen die met deze 
autonomisering gepaard gingen. Deze spanningen vormen voor de onderzoeker 
signalen voor het vorderen van het autonomiseringsproces. Als literatuur en 
wetenschap niet gescheiden waren, zouden schrijvers zich ook niet in allerlei bochten 
hoeven te wringen om uit te leggen waarom ze deze scheidslijnen overschreden. De 
positioneringsstrategieën van de auteurs ten aanzien van deze grenzen en hun 
overschrijdingen, maar ook de opvattingen van hun critici hierover brachten deze 
worsteling goed aan het licht.  

Het spanningsveld dat het autonomiseringsproces opriep, kan geplaatst worden 
binnen het denken over moderniteit en de dilemma’s die zij met zich meebracht. 
Moderniteit en moderniteitskritiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een 
belangrijk onderdeel van het moderniseringsproces was fragmentatie: het uiteenvallen 
                                                        
3 Gosseye, ‘Vroegmoderne topoi en de interdiscursieve positie van Constantijn Huygens’ 
Ooghentroost’ (2009). 
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van de maatschappij in allerlei delen, zoals verschillende geloven, zuilen, partijen, 
domeinen, ‘ismen’ en specialismen. Niet alleen de maatschappij, maar ook de mens 
zelf werd opgedeeld en gereduceerd tot ‘machine’. Het zoeken naar eenheid, harmonie, 
gemeenschap en synthese was niet alleen een thema voor Van Eeden en Ortt, maar 
voor het fin de siècle als geheel. In deze zoektocht naar ‘nieuwe vormen’ was de 
vermenging van optimisme en pessimisme een belangrijk kenmerk. Terwijl in de ons 
omringende landen decadentie en degeneratie de boventoon voerden, werden deze 
onheilstijdingen in het Nederlandse fin de siècle wel geuit, maar gingen deze bijna 
altijd vergezeld van een optimistische, zo niet utopistische boodschap. 

Van Eeden en Ortt passen niet alleen inhoudelijk gezien goed in het Nederlandse 
fin de siècle dat ik hierboven, en in het eerste hoofdstuk, alleen in grove lijnen heb 
geschetst. Ze waren als sponsen die hun eigen tijd opzogen, maar ze gaven aan deze 
tijd ook mede vorm. Ik heb betoogd dat de rol waarin zij dit deden niet ouderwets, 
klassiek of antimodern was, maar juist zeer modern. De moderniteit met haar 
verbrokkelde werkelijkheid schiep haar eigen cultuurcritici die de fragmentatie 
poogden op te heffen met de heelheid als wapen. Er stond een nieuw maatschappelijke 
type op dat onafhankelijk én geëngageerd was. Hierin waren wetenschappers en 
schrijvers verbonden. Maar hun waarheidsclaim verschilde. Terwijl wetenschappers 
aanspraak maakten op positivistische kennis en zich daarmee mengden in het debat 
over de maatschappij en haar toekomst, poogden schrijvers vanuit hun eigen 
‘deskundigheid’ hun stem hierbij te laten gelden. Hun specialisme was een profetische 
blik over alle specialismen heen. De ‘Dichters’ waren de ‘Wijzen’ en de ‘Koninklijken’ 
die vanaf hun autonome voetstuk de maatschappij weer ‘heel’ konden maken. Zo was 
hun gedachte, de werkelijkheid was weerbarstiger.  

Hoe het geloof in een betere wereld – en de taak die schrijvers en wetenschappers 
hierbij voor zichzelf weggelegd zagen – zich tot in onze eigen tijd zou ontwikkelen, is 
een fascinerende vraag die echter uitstijgt boven de thematiek van dit onderzoek. De 
utopistische verwachtingen van het fin de siècle zijn vaak terzijde geschoven als 
hopeloos naïeve droombeelden die vervlogen op de puinhopen van de twintigste 
eeuw.4 Aan deze opvatting kleeft een aantal bezwaren. Ten eerste getuigt het van een 
anachronistische houding. Alleen met een onbevooroordeelde blik kan de manier 
waarop in het verleden over de toekomst werd gedacht ons meer inzicht geven in het 
toenmalige heden. De vraag of de idealen uiteindelijk verwezenlijkt zijn, is minder van 
belang. De zoektocht naar een betere wereld is op zichzelf interessant, omdat die ons 
inzicht verschaft in de cultuur van toen. De nieuwe vormen waarnaar gezocht werd, 
waren ‘bij alle hoogdravende fantasieën over een nieuwe cultuur, toch vooral uitingen 
van onvrede over de bestaande.’5 Ten tweede was de werkelijkheid weliswaar 
weerbarstig, maar dat wil niet zeggen dat de zoektocht naar een betere wereld daarmee 
verleden tijd was. De cultuur van het fin de siècle heeft een langere nasleep gehad in de 
twintigste eeuw dan de obligate breuklijn van de Eerste Wereldoorlog doet vermoeden. 
Het utopisme bleef, net als veel andere thema’s uit de intellectuele en artistieke 
debatten van rond 1900, ook in het interbellum van belang. Er is veel voor te zeggen 

                                                        
4 Zie bijvoorbeeld: Van Eeden, Walden in droom en daad (1980) inleiding, 32. 
5 Aerts, ‘Op zoek naar een Nederlands fin de siècle’ (1993) 97. 
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om wat betreft de Nederlandse situatie de lange negentiende eeuw pas met de Tweede 
Wereldoorlog te laten eindigen.6  

Auschwitz en Hiroshima hebben het geloof in een betere wereld voorgoed 
veranderd, maar ze hebben het niet vernietigd. Zeker in de jaren zestig leefde het weer 
op en in onze eigen tijd hebben bijvoorbeeld de ‘andersglobalisten’ het stokje 
overgenomen. De precieze ontwikkeling van het utopisme en haar verbinding met 
wetenschap en literatuur in de twintigste en eenentwintigste eeuw is nog grotendeels 
braakliggend terrein voor historici.7 Werd wetenschap juist als een bedreiging voor of 
als de wegbereider van een betere wereld gezien? Welk beelden kunnen we hierover 
vinden in de wetenschapspopularisering en de oprukkende beeldcultuur? En in de 
literatuur? Welke rol was er nog voor haar weggelegd in het maatschappelijk debat, in 
de ‘vertaling’ van en zingeving aan wetenschappelijke kennis en in het verwoorden van 
toekomstbeelden? Stierf met Felix Ortt in 1959 niet alleen een ‘grand old man’ van het 
fin de siècle, maar ook een ooit modern, inmiddels achterhaald maatschappelijk type: 
de geestelijk lenige, visionaire en dichterlijke dilettant?  

Als we naar de maatschappij zelf kijken, die alleen maar meer opgedeeld is geraakt 
in allerlei sectoren, wetenschappelijke disciplines en individuen met ieder zijn eigen 
‘ietsisme’, dan zou een brede blik nog altijd een belangrijke functie kunnen vervullen. 
Deze constatering is niet een pleidooi voor ‘één cultuur’ , waarbij ik mij op de valreep 
alsnog in het ideologische mijnenveld tussen de ‘twee culturen’ begeef. Het is een 
veronderstelling die gebaseerd is op historisch onderzoek van twee schrijver-
wetenschappers uit de periode rond 1900. Daaruit kwam naar voren dat de relatie 
tussen literatuur en wetenschap in deze tijd een cruciale fase doormaakte, waarin 
afstoting en verstrengeling hand in hand gingen. Deze episode maakt duidelijk dat een 
samenleving niet alleen specialisten, maar ook zich over vakgebieden heen 
uitstrekkende lenigen van geest nodig heeft. 

 

                                                        
6 Vgl. Van den Berg en Dorleijn, ‘Avantgarde! Voorhoede?’ (2002) 14-15; Baneke, Synthetisch 
denken (2008) 39. 
7 Het vakgebied van de ‘Utopian Studies’ is groeiende, maar veel onderzoek kenmerkt zich door een 
ideologische stellingname. Zie voor een goede inleiding op dit vakgebied en haar ideologische 
valkuilen: Levitas, The concept of Utopia (1990). Op het gebied van de publieke beeldvorming over 
wetenschap en techniek in de twintigste eeuw in Nederland is met name door Dick van Lente 
onderzoek verricht: Van Lente, Techniek en ideologie (1988); Van Lente, ‘Publieke beeldvorming’ 
(2005). Wat betreft het utopisme in de naoorlogse literatuur is een behulpzame eerste aanzet de 
vergelijking tussen het fin de siècle en de jaren 1960 in: Ruiter en Smulders, Literatuur en 
moderniteit in Nederland (1997) 288-338. 



    

 
 
 
 
 
 

English summary 
 
 

Mental Sinuosity 
 

The Relationship between Literature and Science  
in the Works of Frederik van Eeden and Felix Ortt, 1880-1930 

 
 
This present study focuses on the relationship between literature and science, in 
particular on the incorporation of natural scientific ideas in the works of two Dutch fin 
de siècle authors: Frederik van Eeden (1860-1932) and Felix Ortt (1866-1959). In the 
course of the nineteenth century literature and science gradually developed into 
autonomous domains with their own professional institutions and codes of conduct. 
This autonomy, however, was rather relative. For whenever the actual production and 
circulation of knowledge was at stake, science and literature remained firmly 
connected. The central issue in this study concerns the way in which the exchange of 
knowledge between literature and science took shape at a time in which these domains 
separated on an institutional level. The discursive connections between literature and 
science, as well as the tensions that possibly resulted with regard to the process of 
autonomisation, can best be comprehended by looking at individuals who were active 
in both domains. Therefore this study concentrates on the life and works of Ortt and 
Van  Eeden.   

Van Eeden and Ortt both received a scientific education. Van Eeden had a 
doctoral degree in medicine and was a well-known psychiatrist. Ortt was an engineer at 
Rijkswaterstaat (the Department of Waterways and Public Works), although he 
resigned in 1899 because of his anarchistic ideas. They were well versed in the natural 
sciences, (para)psychology, philosophy, religion, occultism, and the important issues of 
their time, such as the social problems and the emancipation of women. This study is 
primarily concerned wirh the literary incorporation of natural scientific knowledge. 
This particular focus can enhance the understanding of the process of autonomisation 
and the related discussion on the ‘two cultures’. It was in the decades around 1900 that 
the division between the natural sciences and the humanities – and the social sciences 
as ‘third culture’ in between – took place.  

C.P. Snow’s 1959 lecture on the ‘two cultures’ has been both a blessing and a 
curse. The heated discussion that followed put the ‘Literature and Science Studies’, 
which came into being in the United States from 1939 onwards, really on the map. At 
the same time the discussion – and its previous history – left this field with a 
questionable legacy. This legacy poses literature and science as opposites by way of 
attributing essential characteristics to each of them, such as subjectivity versus 
objectivity. Although the notion of an unbridgeable gulf between the two cultures is  
still alive today, the field of ‘Literature and Science’ has tried to leave this view 
behind. Instead, the relationship between literature and science is being seen as 
dynamical and mutual. This consensus masks however, especially in the case of Dutch 
literature, that there is lack of methodological reflection on how to study this 
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interaction. This present study aims to contribute to such a reflection and at the same 
time connect these insights to specific historical cases. These historical case studies 
highlight the literary perspective, as part of the complex interaction between literature, 
science and culture.  

Useful methodological concepts can be found in discourse analysis and the 
history and sociology of science. The notions of discourse and interdiscursivity clarify 
both the specificity and the connections between domains of knowledge. Metaphors, 
reasoning patterns, myths and ideologies are important aspects with regard to 
interdiscursivity. In the past decades several historians and sociologists of science have 
shown that science can be seen as a discursive and cultural practice – not much 
different from literature, in that respect. Their notion of a circulation of knowledge 
strokes with my interpretation of interdiscursivity: both concepts describe the dynamic 
and creative process of the transformation of knowledge as soon as it moves to another 
discourse. In each discourse knowledge is transformed depending on the prevailing 
codes of conduct and the possibilities for renewal therein. 

The core of the book consists of three chapters in which this transformation 
process has been analysed in the works of Van Eeden and Ortt. Each chapter is 
concerned with a specific scientific field: evolutionary theory, thermodynamics and 
mathematics. In the analysis of fiction (novels, poetry, plays), essayistic texts and 
‘egodocuments’ (diaries, letters) the shared knowledge between writers and scientists 
as well as the specific ‘literary’ turn has been put forward. The capacity of the writers 
to connect the most diverging scientific theories and ideas with their own ideological 
preoccupations is a phenomenon which I have called ‘mental sinuosity’. The condition 
for these sinuous interpretations was the broad spectrum of connotations in (popular) 
science itself. For example in the works of Van Eeden and Ortt we can detect several 
ways of escape from the mechanistic, Darwinist universe. The authors’ interpretation 
of evolution had a strong moral, metaphysical and utopian component. The 
connotations of evolution they incorporated, such as moral progression, were readily 
available in several evolutionary theories around 1900, darwinian and anti-darwinian 
alike. Van Eeden and Ortt’s interpretation drew from but also added to this reservoir of 
meanings. It shows the impossibility of defining a clear source (science) and receiver 
(literature), because knowledge keeps circulating and transforming on its way. Such 
‘circulation stories’ are relevant for both the history of literature and the history of 
science as well 

The present study not only quotes several ‘circulation stories’, but also aims to 
clarify how references and allusions to science function in literary works. With regard 
to the focus of this study the ‘interdiscursive’ function has been highlighted. Important 
functions in this respect were popularisation, anticipation, integration and 
transgression. The most important function that came forward from the textual analysis 
was the ideological one. The authors used scientific knowledge to underpin their 
specific world view. Their whole way of thinking was based on the conviction that in 
the near future a new era with a better, spiritualized mankind was to come. Van Eeden 
and Ortt were certain that some characteristics of this ‘New Man’ were already visible, 
not in the least in their own persons. Although their scientific argumentation of this 
idea changed over time, the message itself stayed pretty much the same. Therefore it 
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could be argued that their mental sinuosity went hand in hand with a certain ideological 
stiffness. Besides the explicit ideological layer, more implicit ideologies – in the sense 
of conventions that were so obvious that they often were not even mentioned – could 
also be inferred from the studied texts. The presence of these self-evident ideas could 
lead to several contradictions. For example, the simultaneous attendance of two 
opposed discourses, such as the vitalist and the mechanist discourse, led to ambiguous 
notions such as ‘vital energy’.   

A function which hitherto has been neglected in the study of the incorporation 
of scientific knowledge in literary texts was the literary-strategic function. This 
function was exemplified in the fifth, biographical-institutional chapter in which it 
became clear that Van Eeden and Ortt used science in order to underline their 
autonomous poetics (‘art for art’s sake’). Science functioned for them as a frame of 
reference for accentuating the specific quality of literature. This hierarchical 
classification – literature on a pedestal, above everything else – did not determine their 
daily practice however. Their everyday lives can best be described, in Van Eeden’s 
own terms, as a ‘mental wandering’ in which literature, science and a whole range of 
other activities were combined. Their refusal to specialize themselves forms part of the 
explanation for the ambivalent reception of their works. The autonomous poetics 
allowed the incorporation of heteronomous elements – such as scientific or ethical 
ideas –, but only under the condition that these elements were subordinated to the 
literary codes of conduct. Although literary critics and authors alike shared this poetic 
assumption, they did not agree on the way this should be effectuated. 

Van Eeden and Ortt aspired to be autonomous writers and versatile, engaged 
‘mental wanderers’ at the same time. That this aroused tensions shows us firstly that 
the autonomy of the literary and the scientific domain was indeed progressing. 
Furthermore, as the writers tried to cope with these tensions they turned out to became  
exponents of a new social figure: the modern intellectual who in the name of his 
specific capacity as ‘Poet’ intervenes outside his literary territory. Their search for a 
new, unifying ideal was an attempt to solve one urgent dilemma of modernity: the 
disintegration of society into fragmented, machine-like parts. In this attempt one can 
detect the typical combination of cultural criticism and utopian idealism of the Dutch 
fin de siècle. 
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