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VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK. 

Now what I want is, – facts. 
Boz. 

De volgende bladen maken volstrekt geen aanspraak op den naam van een 
afgerond geheel of stelsel; zij bevatten slechts verstrooide – hoezeer dan ook 
met elkander in noodzakelijk verband staande en elkander aanvullende – ge-
dachten en beschouwingen, ontleend aan het schier mateloos gebied der em-
pirische natuurkunde. Is de stof, die hier geput wordt uit zooveel verschil-
lende takken der natuurkundige wetenschap, veelomvattend, bijna te omvat-
tend voor een enkel mensch, op eene milde beoordeeling van vakgenooten zij 
dan ook niet tevergeefs vertrouwd. 

Wanneer deze bladen zich vooruit eenige verdienste of een karakter zouden 
durven toeëigenen, dan zou die verdienste of dat karakter daarin gelegen 
zijn, dat ik niet ben teruggedeinsd voor de onvermijdelijke, ofschoon een-
voudige concequenties ener onbevooroordeelde empirisch-philosophische 
natuurbeschouwing, maar dat ik de waarheid, in alle deelen heb durven uit-
spreken. Men kan de dingen nu eenmaal niet anders maken dan ze zijn, en 
niets komt ons verkeerder voor, dan het streven van zelfs vermaarde natuur-
kundigen, die de orthodoxie in de natuurwetenschappen willen invoeren. – 
Ik beroem er mij niet op iets geheel nieuws te berde te brengen. Dezelfde en 
verwante beschouwingen zijn ten allen tijden, ja zelfs ten deele door de oud-
ste grieksche en indische wijsgeeren geleeraard; maar de onmisbare empiri-
sche basis kon eerst, tengevolge van de vorderingen der natuurwetenschap-
pen, in onzen tijd geleverd worden. En daarom zijn dan ook deze meeningen 
in hare tegenwoordige klaarheid en consequentie, als eene verovering van 
den nieuwen tijd, en als gevolgen van de jongste en grootsche overwinningen 
der empirische wetenschappen te beschouwen. 

Het is waar, de school-philosophie, die nog immer op een hoog, ofschoon 
dan ook dagelijks meer en meer vermagerend ros is gezeten, meent dat der-
gelijke beschouwingen reeds voorgoed hebben uitgediend; dat zij met het op-
schrift: »materialisme," »sensualisme," »determinisme" enz. naar de rommel-
kamer der vergetelheid moeten worden verwezen, of, zooals zij zich voor-
namer uitdrukt, »historisch geadeld" worden. Maar zij zelf daalt dagelijks 
dieper in de achting van het publiek en wijkt met hare speculatieve holheid al 
meer en meer terug voor de zich snel ontwikkelende empirische weten-
schappen. Deze stellen het hoe langer hoe meer buiten twijfel, dat zoowel het 



makrokosmische als het mikrokosmische leven, in alle momenten van zijn 
ontstaan, bloeien en vergaan, onder den invloed staat van zuiver mechani-
sche, in de dingen zelf gelegen wetten. 

Uitgaande van die onverstoorbare betrekking tusschen kracht en stof, deze 
erkennende als haar onwrikbaren grondslag, dan kan het niet anders, of de 
empirisch-philosophische natuurbeschouwing moet tot resultaten komen, die 
aIle supra-naturalisme of idealisme bij de verklaring der natuurverschijnselen 
bepaald buitensluiten, en zich deze voorstellen als geheel onafhankelijk van 
de inwerking van uitwendige, buiten  de dingen gelegen invloeden of 
krachten.  De eindelijke zegepraal dezer realistisch-philosophische zienswijze 
schijnt mij boven bedenking verheven.  De kracht harer bewijzen bestaat in 
feiten en niet in onverstaanbare niets zeggende phrasen. Feiten kunnen op 
den duur niet weersproken worden.

Dat mijn betoog niets gemeen heeft met de ledige fantasieën der oudere na-
tuurkundige school, behoeft nauwelijks vermeld te worden. Die vreemdsoor-
tige poging, van de natuur te willen opbouwen van de gedachte, in plaats 
van uit de waarneming, is zoo totaal mislukt en heeft hare aanhangers zoo 
zeer in openbaar discrediet gebracht, dat het woord »natuurphilosoof" heden 
ten dage bijna algemeen voor een wetenschappelijk scheldwoord geldt. Het 
spreekt van zelf, dat dit onaangename begrip slechts kan verbonden worden 
aan eene bepaalde richting of school, niet aan de natuurlijke wijsbegeerte in 
het algemeen; en het schijnt wel, alsof men thans algemeen tot de erkentenis 
komt, dat de natuurkundige wetenschappen den grondslag vormen voor elke 
wijsbegeerte, die op juistheid wil aanspraak maken. 

»Natuur en waarneming" dat is het wachtwoord onzer dagen. In het mis-
lukken van al die oude natuur-philosophische proefnemingen zien wij het 
duidelijkste bewijs, dat de wereld niet is de verwezenlijking van eene on-
deelbare scheppingsgedachte, maar een samenstel (complex) van dingen en 
feiten – dat wij moeten nemen gelijk het is, niet gelijk onze fantasie het zich 
gaarne maalt. »Wij moeten de dingen nemen, zooals zij werkelijk zijn," zegt 
Virchow, »niet gelijk wij ze ons denken." Ik zal trachten mijne ideeën voor te 
dragen in populairen vorm, steunende op bekende, of althans gemakkelijk te 
begrijpen feiten en daarbij alle wijsgeerige terminologie vermijden, waardoor 
de theoretische philosophie, en met name de duitsche, terecht bij geletterden 
en ongeletterden in discrediet is geraakt. De natuur der wijsbegeerte brengt 
mede, dat zij 't geestelijk eigendom van allen zij. Wijsgeerige opstellen, die 
niet door ieder ontwikkeld mensch kunnen begrepen worden, zijn volgens 
mijne meening den drukinkt niet waard, dien men daaraan heeft ten koste 



gelegd. Wat helder gedacht is, kan ook helder en zonder omhaal worden 
gezegd. 1) 

De philosophische mist, die over de geschriften der geleerden hangt, schijnt 
meer te dienen om gedachten te verbergen dan gedachten te openbaren. De 
dagen van het geleerde woorden-heldendom der philosophische kwakzal-
verij of der »geestelijke goochelarij", gelijk Cotta zich veelbeteekenend 
uitdrukt, zijn voorbij, of moeten althans voorbij zijn. Mocht onze duitsche 
wijsbegeerte eindelijk eens inzien, dat woorden geen daden zijn, en dat men 
verstaanbare taal moet spreken, wil men verstaan worden.

Aan vijanden en wel zeer bittere vijanden zal 't mij niet ontbreken. Ik zal 
mij evenwel slechts inlaten met hen, die evenals ik op den bodem der feiten, 
der ervaring staan; de heeren bespiegelaars mogen, van hun zelfgeschapen 
standpunt uit, onderling verder strijden en zich niet in den waan laten bren-
gen, dat zij alleen in het bezit der philosophische waarheden zijn. 
»Bespiegeling" zegt Ludwig Feuerbach is beschonken wijsbegeerte; dat die 
wijsbegeerte weder nuchter worde ! Dan zal zij voor den geest zijn, wat het 
zuiver bronwater is voor het lichaam."

1) Treffend is het volgende gezegde van den beroemden Engelschen natuurkundige 
Tyndall: volkomen helderheid wordt dikwijls door lieden, die evenmin tot de hoogste, als 
tot de laagste verstandelijke sferen behooren, aangezien als gebrek aan diepte. Zulke men-
schen vinden troost en stichting in eene afgetrokken en geleerde phraseologie. 



VOORWOORD VAN DEN VERTALER. 

In het jaar 1865 verscheen bij de firma Meidinger & Co. te Frankfurt a/M 
een werk getiteld KRAFT UND STOFF. Empirisch naturphilosophische 
Studien in allgemein-verständlicher Darsstellung. Nauw was de inhoud van 
dit boek ter kennisse van het publiek gekomen, of een algemene storm brak 
los; een storm, schier zonder voorbeeld in de geschiedenis der pers, en slechts 
te vergelijken bij de groote bewegingen, vroeger en later uitgelokt door de 
»Sporen der natuurlijke Scheppingsgeschiedenis" en Darwin's geschriften. 
Hier stonden de mannen der wetenschap, geharnast en in volle wapenrus-
ting; dáár regende het pijlen, gedoopt in 't gif van oude kerkelijke dogma's; 
ginds verrees een vurig corps van bezielde aanhangers, die den meester in 
bescherming trachtten te nemen. En deze? De een-en-dertigjarige LUDWIG 
BÜCHNER, Assistentarts en privaat-docent aan de klinische school te Tübin-
gen werd uit zijne betrekking ontslagen. Vanwaar dit verschijnsel? lnhoud en 
strekking van »Kraft und Stoff", vielen als een verpletterende bliksemstraal in 
de toenmaals nog weinig voorbereide gemoederen. BÜCHNER is materialist; 
Moleschott's »Kreislauf des Lebens" was voor een goed deel aanleiding 
geweest tot het vervaardigen van »Kraft und Stoff." Een grootsch denkbeeld 
trachtte BÜCHNER hiermede te verwezenlijken, n.l. de theologische wereld-
beschouwing te doen wijken voor die der nieuwere natuurwetenschap. Maar 
niet eerst nu deed BÜCHNER zich kennen als Apostel eener nieuwe richting. 
In een reeks van geschriften – BÜCHNER'S pen is verbazend vruchtbaar – 
had zich reeds vroeger zijn meening uitgesproken. Voorlezingen moesten tot 
hetzelfde doeleinde dienen. En 't zij hij tot vak-geleerden spreekt, 't zij hij zich 
wendt tot het "volk" – in de kunst van populariseeren in de rechte beteekenis 
des woords is BÜCHNER een niet geëvenaard meester – steeds treedt  hij op 
met geest, scherpzinnigheid, tevens met een ongemeenen rijkdom van na-
tuurkennis. Hierin ligt de karakteristiek van BÜCHNER's vroegere en latere 
werken. Tal van onderwerpen, vroeger beschouwd als uitsluitend eigendom 
der kerkelijke theologie, ze zijn door BÜCHNER gebracht binnen den kring 
der ervaringswetenschap, der natuurkundige wijsbegeerte. Door een en an-
der is de naam BÜCHNER een schitterend lichtpunt geworden in de letter-
kundige wereld. 

En al moge men in zienswijze met BÜCHNER verschillen, niet met al zijn 
gevolgtrekkingen instemmen, hem den roem te ontzeggen, dat zijn geschrif-
ten »epoque" hebben gemaakt en dat hunne verschijning een gewichtig mo-
ment vormt in 't proces der geestelijke ontwikkeling, geen redelijk mensch zal 



zich hieraan wagen. Wat ook in stof verkeere, waarvan de geheugenis ook 
worde uitgewischt, geschriften als: »Kraft und Stoff," »Aus Natur und Wis-
senschaft" zullen niet eerstdaags van hun glans worden beroofd. En van deze 
of andere werken van BÜCHNER vormt "Kraft und Stoff" als het ware het 
uitgangspunt. Wie BÜCHNER wil leeren kennen, hij beginne met de lezing 
van dit meesterstuk, waarvan binnen den tijd van weinige weken, een vierde 
druk het licht zag. De eene uitgave volgde de andere. Engelsche, Fransche, 
Italiaansche, Spaansche, Zweedsche, Poolsche, Hongaarsche, Rumeensche, 
Russische, Amerikaansch-Engelsche en Amerikaansch-Duitsche vertalingen 
verspreidden BÜCHNER's ideeen in den wijdst mogelijken kring, en einde-
lijk in het jaar 1876 verscheen bij THOMAS, te Leipzig, de 14de, door den 
schrijver opnieuw nageziene en vermeerderde uitgave onder de titel van: 
Kraft und Stoff, Natur-philosophische Untersuchungen auf thatsächlicher 
Grundlage, in allgemein-verständlicher Darstellung, waarvan ik in de vol-
gende bladen eene getrouwe Nederlandsche vertaling mijnen landgenooten 
aanbied.

Eene getrouwe vertaling. Ik heb de ideeën van BÜCHNER zelf onveran-
derd willen teruggeven, deze latende voor 't geen ze zijn en zonder daarvoor 
in eenig opzicht mijzelf aansprakelijk te stellen; hoezeer dan ook overtuigd 
dat het gebiedende plicht is van elk denkend mensch nota te nemen van eene, 
de materialistisch genoemde wereldbeschouwing, die bestemd is een gewich-
tig moment te vormen in het geestelijk ontwikkelingsproces der menschheid, 
overtuigd tevens, dat Kracht en Stof een rijken schat bevat van onloochenbare 
feiten, waarop de pijlen van 't vooroordeel machteloos terugstuiten ; over-
tuigd eindelijk met den schrijver, dat de oogen zullen en moeten worden 
geopend voor de waarheid, deze moge dan zijn vertroostend, of troosteloos, 
schoon of niet schoon. En die waarheid, zij laat zich niet terugdringen, noch 
door den banbliksem der kerk, noch door de tranen van een gebroken hart!

 
»E pur si muove!"

WINTERSWIJK                                                                      R. E. DE HAAN. 



VOORBERICHT, 

OF LIEVER, AANSPRAAK VOOR DEN TIENDEN DRUK. 

(Gedeeltelijk in deze vertaling opgenomen.) 

«Ich bin des trocknen Tons nun satt." ! MEPHISTOPHELES.
 

Al weêr eene hernieuwing onzer oude kennis, mijn boekske! Nog geen an-
derhalf jaar geleden, heb ik u, benevens uwe acht andere broeders en uwe 
nakomelingschap uit den vreemde, als uit Engeland, Frankrijk, Italie, Spanje, 
enz. voor de negende maaI op de bovenste plank van mijn boekenrek gebor-
gen. Toen had ik gehoopt, dat er nu eindelijk eens een tijdperk van kalmte en 
rust voor u zou zijn aangebroken, om in stilte na te denken over uwe vele en 
zware zonden tegen God en de wereld! Gij moet evenwel weder de nederige 
kluis van uwen schrijver vaarwel zeggen, om u met verjongde kracht in 't 
wilde gewoel der wereld te storten, – ten einde de rust der tevredenen te ver-
storen en den haat en nijd uwer vijanden nogmaals op u te laden! En weder-
om eischt gij van uwen vriend en vervaardiger u te »herzien", te »verbeteren", 
»te vermeerderen" en opent gij hem voor de tiende maal het aangename voo-
ruitzicht op twintig en meer »correctievellen" die alle zoo spoedig mogelijk 
»terug moeten worden gezonden," omdat »de voorraad uitgeput is" en de 
»uitgave spoed vereischt." Wilt gij dan in uwe rustelooze eerzucht noch u 
zelf, noch mij, noch het publiek eene enkele pauze gunnen om eens »uit te 
blazen"? Wilt gij het ten slotte nog daarheen leiden, dat ik u door het eeuwige 
lezen en herlezen, tegen mijn wil, zoo in 't geheugen prent, dat ik u kan op-
dreunen als het A, B, C? 

Geef toch enigen tijd aan uwe vele geleerde en niet-geleerde tegenstanders 
om aan het woord en tot waardeering te komen, en bedenk toch, dat het u, 
mageren, nauw veertienjarigen knaap slecht past, u ongevraagd en verwaand 
in te dringen in het eerwaardige gezelschap uwer zwaarlijvige collega's der 
firma «Schweinsleder en Comp." en hare gepruikte en deftige heeren 
schrijvers, die van »ambts'' – en dus ook van rechtswege geroepen zijn, phi-
losophie te onderwijzen? Hebt gij niet bedacht, dat er, om over philosophie 
meê te kunnen praten, nog iets anders noodig is dan »gezond verstand" en 
een weinigje »natuurlijk verstand" ? Wist gij niet, dat men eerst een aantal ja-
ren de versterkende lucht eener »Hoogeschool" of van een zoogenaamd »cen-
trum van beschaving" moet hebben ingeademd; dat men het hout van een 



»katheder" onder zijn voeten moet hebben gehad, ja, dat men, wat eigenlijk 
hoofdzaak is, eerst een »gesalarieerd ambt" moet hebben gehad, of, om met 
Schopenhauer te spreken, de »stal-voedering" der professoren moet hebben 
doorgestaan, voor en aleer men het mag wagen, in deze zaken mee te praten 
– en gij, gij hebt het nog niet eens zoover gebracht, dat gij de duistere, door 
den ouderdom geheiligde taal van de wetenschap kunt spreken en phrasen 
uit Kant, Fichte, Schelling, Hegel en Herbart om u heen slingeren? Zijt gij 
reeds vergeten, op welke schitterende wijze de ware philosoof, Langenbeck u 
uit het veld heeft geslagen en met echt wijsgeerige diepzinnigheid in zijn 
geestig geschrift heeft bewezen, dat het een geheel en al ongerechtvaardigd 
en overspannen idee van u was, nog in uw negenden druk te willen verschij-
nen, nu gij reeds in zeven andere het licht hadt aanschouwd? En nu wilt gij 
zelfs de grenzenlooze onbeschaamdheid hebben, nog in een tienden voor het 
publiek op te treden, en daarmede den intusschen tot »Hoogleeraar" gepro-
moveerden, grooten, logischen denker aan de oevers der Lahn voor de ge-
heele wereld ten eeuwigen dage bespottelijk maken?!  

En zijt gij het ook vergeten, met welk een rijken humor een eigen landge-
noot, de heer Maurer, u eens, half in poëzie, half in proza, heeft doodgeslagen 
en deze man daarbij de gedenkwaardige ontdekking deed, dat uw vervaar-
diger de, voor onzen geldgierigen tijd zoo hoogst belangrijke kunst verstaat, 
van uit niets «goud te slaan" – en hoe desniettemin geen der Europeesche 
gouvernementen op den inval is gekomen, dezen kostbaren man voor zich te 
winnen, terwijl zij aan zoo iemand zooveel behoefte hebben bij hun onophou-
delijk geldgebrek en steeds klimmende uitgaven voor «prachtige legers?"

– En denkt gij ook niet aan Mijnheer Albert von Klosz of Glosz (ik kan mij 
tot mijn leedwezen niet meer herinneren of de groote man zijn beroemden 
naam met een K of een G schrijft) die tot de ontdekking kwam van het ge-
wichtige feit, dat uw vervaardiger door russisch goud zou zijn omgekocht, – 
waarschijnlijk, omdat (ik weet er anders geen reden voor) Rusland daarmede 
heeft willen toonen, dat het, behalve de noodige hoeveelheid «kracht" ook de 
noodige hoeveelheid «stof" bezit, om het woelzieke Europa tot rede te bren-
gen?

En wordt gij, behalve door de opgenoemden, nog bovendien niet van uw 
vermetel voornemen afgeschrikt door die ontelbare gedaanten, die in den 
vorm van boeken of schrijvers u op uwen levensweg, van uw eerste wiege-
kreten af tot op uwen tienden verjaardag toe, onophoudelijk hebben vervolgd 
en in alle talen en schrijfwijzen u het zwakke levenslicht trachtten uit te 
blazen – en die ik, evenals de spoken van Banko, in een lange rij voorbij mijn 



geestesoog zie trekken, nu eens dreigend en waarschuwend – dan eens lee-
rend en terechtwijzend, op een anderen tijd weder toornend en tierend, 
scheldend en brullend, bijna houwend en stekend – tot op het jongste pro-
duct van den heer Dr. Naumann: »De natuurwetenschappen en het materia-
lisme," mij eerst voor korten tijd toegezonden door uwen vriendelijken heer 
uitgever, en met welk boek voorloopig de rij van Banko's spoken is gesloten? 

Onbekommerd en onbeangst door het tieren dezer gansche bende, wilt gij, 
klein boekske! altijd vooruit, altijd vooruit, het woord des dichters gedachtig: 

So lasset denn die Kläffer all 
Uns ungestört begleiten! 
Denn ihres Bellens lauter Schall 
Beweist nur, dass wir reiten! –

 
Het is waar, gij kunt er u tot uwe verontschuldiging op beroepen, dat al die 

blaffers en keffers u door hun geschrei al bitter weinig leed hebben berok-
kend en dat gij, in weerwil van hun tegenspraak en hun vereenigde aanval-
len, met elken nieuwen verjaardag er welgedaner uitzaagt en met klimmende 
belangstelling door het publiek zijt begroet geworden. Ook kunt gij u hierop 
beroepen, dat al uwe tegenstanders van lieverlede zijn »afgevallen" gelijk 
men het noemt, terwijl uw eigene kracht met elke nieuwe »vervelling" in 
plaats van af- eer toegenomen is. Ja waarlijk! wanneer ik nu en dan in een stil 
schemeruurtje een vluchtigen blik werp op het plaatsje, waar gij met uwe 
broers en zusjes in eene lange rij zijt opgesteld, en daarna mijn oog laat vallen 
op eene andere plaats in de boekenkast, alwaar een kleine, maar toch niet 
weinig ruimte innemende keurbende uwer vijandig gezinde broeders haar 
bespiegelend leven slijt, – dan vraag ik mijzelf dikwijls af: wat is er toch ei-
genlijk van u geworden, »antwoorden," »weerleggingen," »afrekeningen," 
»ophelderingen," die ten slotte met zulk een woede en in zulk eene menigte 
op mij losstormden, dat ik, uit gebrek aan tijd en lust, er van af moest zien, 
ook slechts nog een enkel dezer knoeiwerken te lezen. Gij zijt verdwenen uit 
de glazenkasten en catalogussen der boekhandelaren, gij zijt verdwenen uit 
de advertentie-kolommen der nieuwsbladen! Men leest niet meer de eeuwige 
vleierijen op uwen inhoud in de voornaamste critische organen der »onaf-
hankelijke pers" en niemand vraagt meer naar u en uwen inhoud – terwijl 
»kracht en stof", in weerwil van uwe vereenigde aanvallen, zich verheugt in 
een steeds toenemende belangstelling en gretiger dan ooit wordt gelezen! 
Waar toeft gij dierbare speelgenooten uwer jeugd! Zijt gij, evenals kreeften, 



weêr teruggekropen naar de plaats uwer geboorte en staart gij uwe verstan-
dige heeren uitgevers thans met betraande, verwijtende kreeftsoogen aan, of 
hebt gij bereids uw laatsten treurigen gang naar den stampmolen aanvaard?

En och, – zoo velen onder u waren nog zoo jong en hadden nauwelijks het 
rooskleurige licht der wereld aanschouwd, of de wellust des levens gevoeld – 
en toch, zij moesten sterven! Wie denkt hierbij niet aan het zoo melancho-
lische lied: »Stiefel muss sterben – ist noch so jung, jung, jung!" En – wat het 
treurigste is – met al deze offers aan tijd, moeite, geld en doodsangsten, en in 
weerwil van uw verpletterend aantal, zijt gij niet eens in staat geweest, dat 
klein en moedig boek, – dat zich zoo glansrijk door alle hindernissen wist 
heen te slaan, even glansrijk als de Pruisen sloegen door de Boheemsche 
slagvelden, – ook slechts voor eene kleine wijl van den weg af te leiden en het 
publiek tot de overtuiging te brengen, dat het zijn geld wegwerpt, door 
»kracht en stof" te koopen. O, zinnelooze tijd! Dwaze menschbeid! Verblinde 
eeuw!

Maar nu zie ik eenen heimelijken, ietwat boosaardigen glimlach op uw ge-
laat verschijnen, dapper boek! en ik weet reeds, wat gij daarmede wilt te ken-
nen geven. Gij wilt mij beduiden, dat uwe aanvallers en beoordeelaars, zij 
mochten dan philosofen of theologen, natuurkundigen of zoogenaamde lit-
teratoren van het slag van Mijnheer Julian Schmidt en anderen zijn, niet zoo 
bijzonder vreeselijk waren, en dat men met hen, als het zijn moest, spoedig 
kon klaarkomen. Ook is het waar, dat zij bij hun doldriftig drijven, ten deele 
in onderlinge veeten den hals reeds hebben gebroken en uit dien hoofde u 
niet veel kwaad meer konden doen. Want, terwijl sommigen beweerden, dat 
gij niets anders waart dan eene compilatie m. a. w. een bijeengeraapte en ge-
stolen massa gedachten en uitspraken van andere, reeds sinds lang bekende 
schrijvers, dat in u alzoo elke oorspronkelijke gedachte en elk oorspronkelijk 
onderzoek gemist wordt, beweerden anderen daarentegen, dat gij oorspron-
kelijk zijt tot in het dolzinnige toe; uw vervaardiger zou het onmogelijke, het 
grenzenlooze, iets titanachtigs hebben ondernomen; hij zou den hemel 
hebben willen bestormen, – maar hij was, evenals Ikarus, met verzengde 
vleugels ter aarde gevallen,  en, evenals de hemelbestormende titanen tot 
straffe door de goden in de onderwereld gezonden. Verder waren er, die een 
heel deftig en welwillend gelaat aannemende, zeiden, dat alles, wat in 
»kracht en stof" stond, ja juist en waar was, doch verre van nieuw te zijn, 
reeds voor duizenden jaren op dezelfde wijze en nog beter was gezegd ge-
worden; nog anderen meenden, dat slechts het laatste gedeelte dezer bewe-
ring op waarheid kon aanspraak maken; »kracht en stof" voegden zij er bij, 



bevatte niets dan overoude, reeds lang weêrlegde wijsgeerige dwalingen. 
Nog waren er, die het hoofdkarakter in de trivialiteit van het boek zochten, en 
de schrijver – zeiden zij – moest zich schamen, dat hij tegen zaken te velde 
trok waarover alle beschaafde lieden reeds het vonnis hadden uitgesproken – 
en tegenover deze sterke geesten stond eene andere, sterkere partij, die geen 
woorden genoeg kon vinden om het anathema uit te spreken over het gruwe-
lijk ongeloof, de grenzenlooze vrijdenkerij en verachting van het hoogere, en 
de ongeloofelijke gewaagdheid van de stellingen, vervat in »kracht en stof." 
Dan vonden weer eenigen, dat uw schrijver alleen zijn verstand liet spreken 
en het gevoel miskende, terwijl daarentegen anderen weder beweerden, dat 
het den schrijver ontbrak aan logischen zin en scherpzinnigheid van geest, 
terwiji hij zich enkel liet meeslepen door een beneveld philosophisch gevoel. 
Ook waren er, die slechts een ruw empirisme, vergoding der zinnen en der 
stof, en een dooden van elke hoogere philosophische behoefte, in uwen in-
houd konden ontdekken, terwijl anderen weder getroffen werden door over-
dreven bespiegelingen, hypothesen en fantasie. Eindelijk, om de tegenstelling 
zoo schril mogelijk te maken – verklaarden zeer velen het geheele boek, van 
de eerste bladzijde tot de laatste, voor een product van den volkomensten 
onzin niet aIleen, maar ook van de hoogste immoraliteit, terwijl tegenover 
dezen niet weinigen stonden, die het als een heilig boek beschouwden, 
waarin de hoogste en volmaaktste waarheden vervat waren, en waaruit geen 
woord kon worden gemist.

Ik zou deze lijst van critische, met elkander lijnrecht strijdende uitspraken 
tot stichting uwer lezers nog met veel kunnen vermeerderen, doch ik zou 
vreezen uw en mijn geduld daardoor uit te putten. In elk geval leveren deze 
tegenstrijdige uitspraken een uitnemende bijdrage tot de kennis van den ei-
genaardigen toestand der hedendaagsche philosophische critiek en strekken 
zij tot een bewijs voor hetgeen ik vroeger eens heb genoemd; de »wijsgeerige 
harddraverij en beginselIoosheid van onzen tijd."

Die critiek bezit geen karakter, geen bedachtzaamheid, geen kennis genoeg, 
om bij de snelle opkomst der positieve wetenschappen, aan de hooge eischen, 
haar gesteld, te beantwoorden; het kon om die reden niet missen, of zij zou 
tegenover eene nieuwe en ongewone verschijning, die als »kracht en stof" 
niet in den overouden philosophischen gietvorm paste, het hoofd verliezen 
en dergelijke misgeboorten ter wereld moeten brengen, als ik zooeven heb 
geschilderd. Trof weerlegging alzoo geen doel, men begon van toen af te 
schelden, maar bereikte hiermede juist het tegendeel van 't geen men 
beoogde, gelijk dan ook ten duidelijkste is gebleken. Bijna niemand weet of 



spreekt iets meer van een enkel dier ontelbare dagdiertjes, die »kracht en stof" 
als een kometenstaart achter zich liet. Zij zijn, om met den dichter te spreken, 
»verzonken en vergeten, in de ledige ruimte uitgeblazen" terwijl het zoo zeer 
versmade boek zelf, zijn reis altijd lustiger voortzet. Toen de grootste aller 
dichters, Shakespeare, zijn beroemd drama »Macbeth" had uitgegeven, 
schreef een vermaard critiseerend tijdgenoot: »de heer Shakespeare heeft 
wederom een nieuw drama (Macbeth) van stapel laten loopen; grooter onzin 
is nog wel nimmer uit eenige pen gevloeid." Troost genoeg voor een ieder, die 
door domme of onrechtvaardige critici wordt gekweld. Bovengenoemde ge-
niale beoordeelaar is natuurlijk vergeten, doch de onvergelijkelijke Shake-
speare zal eeuwig blijven leven.



KRACHT EN STOF.

Het heelal, het ééne voor allen, is noch door de goden, noch door eenig sterveling 
gemaakt, maar het was altijd en het zal altoos zijn een eeuwig flikkerend vuur, bij 
afwisseling aangestoken en uitgedoofd, een spel dat Zeus speelt met zichzelf. 

HERAKLITES VAN EPHESE. 

Voor wien de tijd is aIs de eeuwigheid 
En de eeuwigheid aIs de tijd, 
Die is bevrijd 
Van elken strijd.

J. BÖHME. 

Noem gij mij drie natuurkundigen en ik noem u twee atheïsten.  

»De kracht is geen duwende godheid, geen van den stoffelijken grondslag 
der dingen gescheiden wezen, zij is de van de stof opscheidbare, haar van 
alle eeuwigheid af inwonende eigenschap. – Eene kracht, die niet aan de stof 
gebonden zou zijn, die vrij boven de stof zou zweven, is een zinledig begrip. 
Stikstof, koolstof, waterstof en zuurstof, zwavel en phosphorus zijn van alle 
eeuwigheid af aan hare eigenschappen gebonden geweest." (Moleschott.) 

»Dringt men iets dieper de zaak in, dan moet men spoedig tot het besluit 
geraken, dat er noch kracht noch stof bestaat. Beide zijn de uit verschillende 
standpunten genomen abstracties van het wezen der dingen. Zij vullen el-
kander aan, zij stellen elkander als voorwaarde voorop. Op zichzelf ge-
nomen, hebben zij geen duurzaamheid, enz." De stof is niet te vergeijken bij 
een voertuig, waarvoor de kracht evenals een paard aan- en afgespannen kan 
worden. Een ijzer-molecule is en blijft ongetwijfeld hetzelfde, 't zij het als me-
teoorsteen de wereldruimte doorklieft, 't zij het als bestanddeel van de 
raderen eens locomotiefs over de rails rolt, of in de bloedlichaampjes door de 
slapen eens dichters vloeit. – Deze eigenschappen bestaan van eeuwigheid en 
zijn onoverdraagbaar, onvervreemdbaar" (Dubois Reymond.) 

» Uit niets kan geen kracht ontstaan." (Liebig.) 



» Niets ter wereld geeft ons het recht, het bestaan van krachten te veronder-
stellen, die op zichzelf zouden bestaan, zonder lichamen van welke zij uit-
gaan en op welke zij inwerken. (Cotta.) 

» Kracht en stof laten zich nimmer volkomen scheiden, omdat wij geen stof 
zonder krachten of bewegingen kennen, en omdat wij de krachten en bewe-
gingen alleen aan de stof kunnen waarnemen." (F. Mohr.)

 
Met deze woorden van erkende natuurvorschers leiden wij een hoofdstuk 

in, dat ons aan de eenvoudigste en aan gevolgen belangrijke, maar wellicht 
juist daarom nog het minst bekende en erkende waarheden zal herinneren. 
Geen kracht zonder stof – geen stof zonder kracht! De een is op zich zelf even 
min denkbaar of mogelijk als de andere; uit elkaar genomen, vervallen beide 
in zinledige begrippen of abstracties. Men denke zich eene stof zonder kracht; 
de kleine deeltjes, waaruit een lichaam bestaat, zonder eenig stelsel van 
wederkeerige aantrekking en afstooting, waardoor zij bijeen worden ge-
houden, en die aan het lichaam vorm en gedaante verleenen; men denke zich 
de zoogenoemde molekulaire krachten, cohesie en affiniteit weggenomen, 
wat zou daarvan onvermijdelijk het gevolg zijn? De stof moest oogenblikke-
lijk in een vormeloos niets ts moest in hare plaats treden. 

In de wereld der zinnen kennen wij geen voorbeeld van eenig stofdeeltje, 
dat niet met krachten begaafd is. Door behulp dezer krachten speelt het de 
daaraan toegekende rol, nu eens in deze dan weder in eene andere gedaante, 
nu eens in verbinding met gelijksoortige, dan eens in verbinding met onge-
lijksoortige stofdeeltjes. Maar wij zijn zelfs niet in staat, ons in 't afgetrokkene 
een voorstelling te vormen van stof zonder kracht. Denken wij ons eene oer-
stof, onverschillig hoe, altijd moest er een stelsel van wederzijdsche aantrek-
king en afstooting tusschen hare kleinste deeltjes plaats grijpen; zonder dat 
moesten zij zich zelf opheffen of in het heelal vervloeien. 

»Een ding zonder eigenschap is een onding, noch op verstandelijke gron-
den denkbaar, noch volgens de ervaring in de natuur voorhanden." (Dross-
bach). 

»Evenals het water onder de handen wegvloeit, zoo wordt ook de voorstel-
ling van stof opgelost, zoodra men haar van beweging of kracht, alsmede van 
die der gedaante tracht te scheiden." (A. Laugel.) 

Even ledig en onhoudbaar is het begrip eener kracht zonder stof. Daar het 
eene wet zonder uitzondering is, dat eene kracht niet anders tot openbaring 
kan komen dan aan stof gebonden, volgt hieruit, dat men daaraan even zoo 



min een afzonderlijk bestaan kan toeschrijven als aan eene stof zonder kracht. 
Uit dien hoofde is het waar wat Mulder zegt, n. l. dat men geene kracht kan 
mededeelen, maar wel opwekken. Het magnetisme kan geenszins, zooals het 
schijnt overgedragen, maar alleen te voorschijn geroepen, zichtbaar gemaakt 
worden door den aggregaat-toestand van het medium te veranderen. De 
magnetische krachten kleven aan de moleculen van het ijzer en zij zijn b. v. 
aan een magneetstaaf daar het sterkst, waar zij uitwendig het minst, of zelfs 
in 't geheel niet waargenomen worden, n. l. in het midden der staaf. Men 
denke zich eene electriciteit, een magnetisme zonder het ijzer of zoodanig 
lichaam, aan hetwelk wij de openbaring dier krachten hebben waargenomen, 
zonder die stofdeeltjes, in welker onderling moleculair gedrag juist de oor-
zaak dezer verschijnselen gezocht moet worden – er zou niets overblijven 
dan een vormeloos begrip, een ledige abstractie, waaraan wij juist daarom 
eenen naam hebben gegeven, om beter ten aanzien van dit begrip elkander te 
kunnen verstaan. Was er nooit een stofdeeltje geweest, dat in eenen electri-
schen toestand of in electrische beweging kon gebracht worden, dan zou er 
ook nimmer electriciteit zijn geweest, en met behulp der abstractie alleen 
zouden wij ons nimmer de geringste kennis van de electriciteit hebben kun-
nen verwerven, of zelfs het bestaan daarvan vermoeden.

Ja, men moet zeggen, dat zij zonder deze deeltjes nooit zou bestaan hebben! 
Alle zoogenaamde imponderabiliën of onweegbare stoffen als: warmte, licht, 
electriciteit, magnetisme enz. zijn niets minder dan veranderingen in den 
aggregatie-toestand der stof, – veranderingen, die door een soort van besmet-
ting, of overdraging van 't eene lichaam op 't andere overgaan. Warmte is een 
uiteenrukken der kleinste stofdeeltjes, koude een nader bijeenrukken der-
zelve; licht en geluid zijn slingerende, golfachtig bewogen lichamen: »De 
electrische en magnetische verschijnselen," zegt Czolbe (Neue Darstellung 
des Sensualismus, 1855) »danken, blijkens de ervaring, evenals licht en 
warmte, hun ontstaan aan de verschillende verhoudingen, waarin de li-
chamen, moleculen en atomen zich tot elkander bevinden." 1) 

1) Wanneer men alle bekende reeksen van electrische verschijnselen nagaat, dan bevindt 
zich daaronder geen enkel, bij 't welk men geene verandering in de kleinste stofdeeltjes 
der electrisch bewogen zelfstandigheid kan aanwijzen. Ontlaadt men b.v. eene leidsche 
flesch door een platinadraad, dan merkt men daarbij op eene verkorting van dien draad, 
een bewijs dat deszelfs kleinste deeltjes eene verandering hebben ondergaan. Gaat men 
voort met de ontlading, dan komen er eindelijk bochten of hoekige onregelmatigheden in 
den draad. Een draad van lood maakt zelfs knoopen, die tegen elkander worden gedrukt, 
evenals de op een koord aaneengeregen korrels eener weeke zelfstandigheid. Metaal



Deze gronden in aanmerking genomen, bepalen de genoemde geleerden de 
kracht als te zijn enkel en alleen eene eigenschap der stof. Beter uitgedrukt, 
men moet de kracht aanmerken als een toestand of beweging der stof – wat 
evenwel aan de zaak niets verandert. Eene kracht kan evenmin zonder de 
stof bestaan, als zien zonder gezichts-orgaan, als denken zonder een denk-
orgaan. »Het is nog nimmer iemand ingevallen," zegt Vogt, »te beweren, dat 
het afscheidings-vermogen zonder klier, het samentrekkings-vermogen onaf-
hankelijk van de spiervezel zou kunnen bestaan. De ongerijmdheid van zulk 
een denkbeeld is zoo in 't oog loopend, dat men niet eens den moed heeft ge-
had bij de genoemde organen daaraan te denken." Door alle tijde heen kon 
niets anders ons het aanwezen eener kracht openbaren, dan de veranderin-
gen of bewegingen, die wij aan de stof zinnelijk waarnamen en die, terwijl wij 
ze naar hare overeenkomsten onder bepaalde namen groepeerden, met het 
woord »Krachten" werden aangeduid; kennis van haar te verkrijgen langs 
een anderen weg is eene onmogelijkheid. 

»Niet buiten de stoffen, niet buiten de lichamen bevindt zich de veronder-
stelde kracht of eigenschap, maar in hen; de gedachte, dat de kracht ook 
buiten de lichamen, waarin zij schuilt, of waaraan zij het vermogen tot hun 
eigenaardig gedrag verleent, een afzonderlijk bestaan zou hebben, is iets zoo 
monsterachtigs, iets zoo onbegrijpelijks, dat het schier beledigend is voor 't 
gezonde menschenverstand nog langer daarbij stil te staan." (A. Mayer.) 
Welke algemeene wijsgeerige gevolgtrekking kan men uit deze eenvoudige 
en natuurlijke waarheid afleiden? 

Dat zij, die van eene scheppingskracht spreken, die de wereld uit zichzelf of 
uit het niets zou hebben voortgebracht, in tegenspraak komen met de eerste 
en eenvoudigste grondstelling der wijsgeerige en op ervaring gegronde na-
tuurbeschouwing. Hoe zou eene kracht hebben kunnen bestaan, die zich niet 
in de stof zelf openbaart, maar deze willekeurig en naar individueele in-
zichten beheerscht? Even zoomin konden afzonderlijke krachten van buiten 

draden, door welke men geruimen tijd een elektrischen stroom laat gaan, veranderen van 
lieverlede hun inwendige structuur en worden of vaster of brozer. Door het magnetiseeren 
verandert de veerkracht van het ijzer of staal en een door zijn eigen gewicht gebogen stang 
wordt weêr recht, als men hem magnetiseert. – Datzelfde gedrag der lichamen kan men 
overigens (mutatis mutandis) bij alle andere krachten aantoonen. Zoo b.v. kunnen som-
mige chemische ontledingen van stoffen die door eene slechts geringe affiniteit verbonden 
zijn, door zuiver mechanische oorzaken, b.v. door de trillingen, die het geluid in de lucht 
verwekt, tot stand gebracht worden.

Naar Grove: Die Wechselwirkung der physichen Kräfte.



af in de vormlooze, aan geen wetten gebonden stof indringen, en op deze 
wijze de wereld voortbrengen. Want wij hebben gezien, dat een gescheiden 
bestaan van kracht en stof tot de onmogelijkheden behoort. Dat de wereld 
niet uit niets kon ontstaan, zulks zullen latere overwegingen ons leeren, 
waarin gehandeld wordt over de onsterfelijkheid der stof. Een niets is niet 
aIleen een logisch, maar ook een empirisch onding. De wereld of de stof met 
haar eigenscbappen, toestanden of bewegingen, die wij krachten noemen, 
moet er van alle eeuwigheid af geweest zijn en moet in alle eeuwigheid 
blijven bestaan – in een woord, de wereld kan niet geschapen zijn. In hoeveel 
andere opzichten de voorstelling eener bijzondere of individueele schep-
pingskracht aan onmogelijkheden mank gaat, zullen wij in den loop onzer 
latere beschouwingen nog meermalen gewaar worden. Dat de wereld niet 
geregeerd wordt, zooals men nu en dan hoort zeggen, maar dat de bewegin-
gen gehoorzamen aan eene in haar zeIf gezetelde natuurlijke noodzakelijk-
heid, waarbij geene uitzondering is toegelaten, welk beschaafd mensch, of 
liever wie, die, al zij het slechts oppervlakkig, met de ontdekkingen der na-
tuurwetenschappen bekend is, zou heden ten dage nog aan deze waarheid 
twijfelen? Dat evenwel eene kracht – om eens deze uitdrukking in abstracto 
te gebruiken, – slechts dan eene kracht kan zijn, slechts dan kan bestaan, 
wanneer en zoolang als zij zich in werkzaarnheid bevindt, is, dunkt mij, niet 
minder duidelijk. Wilde men alzoo zich eene scheppende kracht eene abso-
lute macht, eene oer-ziel, een onbekende X – eenerlei welken naam men aan 
die X geeft – als de oorzaak der wereld denken, dan moest men, het begrip 
tijd daarop toepassende, van die oorzaak zeggen, dat zij noch voor, noch na 
de schepping kon bestaan. Voorheen kon zij niet bestaan, daar het begrip van 
zulk eene kracht met het idee van een niets of van onwerkzaamheid ten 
eenenmale onbestaanbaar is. Er kon geen scheppende kracht bestaan zonder 
te scheppen; men zou dan moeten veronderstellen, dat zij zich een tijd lang in 
vollkomen rust en traagheid tegenover de vormlooze en onbewegelijke stof 
had verhouden – een voorstelling, waarvan wij de onmogelijkheid hierboven 
reeds hebben aangetoond. Eene rustende, onbedrijvige scheppende kracht 
zou eene even ijdele en onhoudbare abstractie zijn, als die eener kracht zon-
der stof in 't algemeen. 

Na de scbepping kon of kan zij niet bestaan, daar nogmaals rust en wer-
keloosheid met het begrip van zulk eene kracht niet overeen zijn te brengen 
en dit begrip zouden opheffen. De beweging der stof volgt aIleen de wetten, 
die in haar zelf heerschen, en de vormen, waaronder zich de dingen aan ons 
openbaren, zijn niets anders dan de producten dier verschillende en menig-



vuldige, toevallige of noodzakelijke combinaties der stoffelijke bewegingen. 
Nooit en nergens, in geen tijd en zelfs niet in de verste ruimten, tot welke 
onze kijkers doordringen, kan er een feit worden geconstateerd, dat eene uit-
zondering op dezen regel vormt en waardoor het aannemen eener onmiddel-
lijke en buiten de dingen werkende zelfstandige kracht noodzakelijk zou 
worden. Eene kracht echter, die zich niet openbaart, kan ook niet bestaan, of 
althans in geen geval in den kring van ons denken worden getrokken. Ons 
deze voor te stellen als verzonken te zijn in eene eeuwige, zich zelf genoeg 
zijnde rust of inwendige zelfbescbouwing – ook deze voorstelling loopt we-
der uit op eene ijdele en willekeurige abstractie zonder feitelijke basis. 

Er bleef alzoo nog slechts eene derde mogelijkheid over, t. w. de even zon-
derlinge als noodelooze voorstelling, dat de scheppende kracht plotseling en 
zonder bekende oorzaak uit het niet is opgedoken, de wereld heeft geschapen 
(waaruit ?) en dat zij met het tijdstip der volbrenging weder in zichzelf is 
weggezonken, zich in zekeren zin aan de wereld heeft prijsgegeven, zichzelf 
in het Al opgelost. Wijsgeeren en niet-wijsgeeren hebben van ouds af, deze 
voorstelling, en vooral het laatste gedeelte, met voorliefde behandeld, omdat 
zij meenden op deze wijze het onbetwistbare feit eener eenmaal bepaalde en 
nu onveranderlijke wereldorde te kunnen vereenigen met het geloof aan een 
individueel scheppend beginsel. Ook alle godsdienstige voorstellingen 
leenen zich min of meer aan dit denkbeeld, slechts met dit onderscheid, dat 
zij den wereldgeest zich willen voorstellen als na de schepping te rusten, 
maar toch als individu, dat de door hem gegeven wetten te allen tijde weder 
kan opheffen of veranderen. Met voorstellingen van deze laatste soort kun-
nen wij ons niet verder inlaten, daar zij niet het gevolg zijn van eenigen wijs-
geerigen gedachtengang, maar individuëel-menschelijke eigenschappen en 
onvolkomenheden op wijsgeerige begrippen overdragen en het geloof doen 
treden in de plaats van het weten. Wat alzoo de laatstgenoemde meening in 
hare verhouding tot de wijsbegeerte aanbelangt het zou zijn uilen naar 
Athene dragen, indien wij nog moeite wilden aanwenden om hare onhoud-
baarheid en nutteloosheid te bewijzen. Reeds de toepassing van het eindige 
tijdsbegrip op de scheppende kracht is eene ongerijmdheid; eene nog groot-
ere haar onstaan uit een niets. 

»Uit niets kan geen kracht ontstaan." (Liebig) 
»Een absoluut niets is ondenkbaar." (Czolbe) 1) 
1) Eene meer uitvoerige en meer nauwkeurige uiteenzetting der logische en empirische 

onmogelijkheden, die het scheppers- of godsbegrip vergezellen, vindt men in des 



Wanneer nu evenwel de scheppende kracht niet vóór het ontstaan der din-
gen aanwezig is geweest, wanneer zij na dat ontstaan niet kon aanwezig 
blijven, en als het eindelijk niet denkbaar is, dat zij slechts een momenteel 
bestaan heeft gehad; wanneer stof onsterfelijk is, wanneer geen stof zonder 
kracht en geene kracht zonder stof bestaat, – dan kan er wel geen twijfel meer 
voor ons overblijven, of de wereld is niet geschapen, maar zij is er van alle 
eeuwigheid geweest. Wat nu niet gescheiden kan worden, is ook nimmer 
gescheiden geweest. Wat niet vernietigd kan worden, kon ook niet geschapen 
worden ! 

»De stof is voor geen schepping vatbaar, evenals zij onvernietigbaar is." 
(Vogt.) 

Hoe eenvoudig, natuurlijk onbetwistbaar ons heden en op het tegenwoor-
dig standpunt der wetenschap de eenheid en onscheidbaarheid van kracht en 
stof ook toeschijne, niet altoos was zulks het geval; eerst nadat de mensch 
vele en verschillende phasen van het weten had doorloopen, is het hem ge-
lukt tot deze eenvoudige zienswijze door te dringen. Volgens eene voortreffe-
lijke voorlezing van den engelschen geleerde Bence-Jones hebben de ideeën 
over kracht en stof drie van elkander gescheiden en verschillende phasen 
doorloopen, terwijl wij ons thans in de laatste bevinden. In de eerste phase 
dacht men zich kracht en stof aIs geheel gescheiden en van elkander verschil-
lende zaken en men gaf aan de zelfstandige krachten – die men tot goden 
verhief – verschillende namen, als licht, vuur, leven, duisternis, dag, nacht, 
hemel, zon, maan, wind, water, lucht, aarde, aantrekking', (Venus) enz. Zoo 
was bij de Grieken Zeus de god van den donder en bliksem, terwijl zijne ge-
malin Juno den regen en den dauw voorstelde. Apollo is de god des daags, 
zijne zuster Artemis de godin van den nacht. Uranus stelde den hemel voor, 
Gea de aarde, Poseidon de zee, Hephestos het vuur, Aeolus de wind, enz. 
enz.) 

Op deze eerste phase volgde de tweede, in welke de onvolkomen scheiding 
van kracht en stof, in de plaats trad van de volkomen scheiding dezer beide 
begrippen. De kracht wordt hier, weliswaar, nog als volkomen gescheiden 
van de weegbare stof gedacht, doch zij zelf als eene zoogenaamde impon-
derabele d. i. onweegbare stof aangeduid. Uit deze voorstelling ontsproot de 
beroemde, maar thans niet meer gehuldigde emanatieleer des lichts. 

schrijvers geschrift: »Der Gottesbegriff und dessen Bedeutung in der Gegenwart." (2 Au-
flage, Leipzig, Thomas, 1874).



Volgens deze theorie bestond het licht uit kleine, met verbazende snelheid 
zich bewegende, onweegbare stofdeeltjes; en wanneer men daarbij de kracht 
ook nog beschouwde als onafscheidelijk aan die onweegbare stof verbonden 
te zijn, zoo hield men deze toch voor iets geheel verschillends van de weeg-
bare stof. (Het geloof aan de zoogenaamde lichtstof en warmtestof, of aan de 
beide electrische en magnetische vloeistoffen behoort evenzeer in deze sfeer 
te huis, als het geloof aan het insgelijks zoo beroemde phlogiston of vuurstof, 
als oorzaak der verbrandingsverschijnselen, of aan de ziel van den barnsteen, 
bij Thales de oorzaak van diens eigenaardige aantrekkingskracht, en veel 
meer dergelijke zaken.) 

De derde phase, of die van den nieuwen tijd, erkende voor 't eerst, dat er 
geene onweegbare stof bestaat; zij ontdekte de eenheid en onvernietigbaar-
heid van het met krachten begaafde atoom. Dit is de phase van de volkomen 
eenheid en onscheidbaarheid van kracht en stof, in welke men heeft leeren 
inzien, dat b. v. evenmin eene stof zonder zwaartekracht, als eene zwaartek-
racht zonder stof bestaan kan. Alle ons bekende krachten zijn in het licht 
dezer wetenschap slechts toestanden of bewegingen der kleinste deeltjes van 
de bestaande stof. 

Overigens vertoonen al deze phasen overgangen van de eene in de andere; 
en ook de hoofdstelling der derde of laatste phase is nog niet overal, of nog 
niet voor alle krachten, b. v. het licht, volkomen doorgevoerd. Het kan even-
wel niet uitblijven, of op den duur zal zij als een algemeene wet zonder uit-
zondering worden aangenomen. 

Overal, waar stof is, is ook noodzakelijk kracht aanwezig in den toestand 
van beweging, spanning of weêrstand. 

Zonder stof geen kracht, geen beweging, geen spanning, geen weerstand. 



DE ONVERGANKELIJKHEID DER STOF.

Niets is uit niets gemaakt en niets kan in het niet terugvallen.   LUCRETIUS CARUS.
          

Uit niets wordt niets.    ANAXAGORAS.
          

»De groote Caesar, gestorven en leem geworden, 
»Stopt een gat, waardoor de ruwe noordewind blaast. 
»Mijn God! met de aarde, die de wereld heeft doen sidderen, 
»Wordt een muur bepleisterd om wind en regen buiten te sluiten! "

Met deze diep gevoelde woorden sprak de groote Brit reeds voor 300 jaren 
eene waarheid uit, die in weerwil harer helderheid en eenvoudigheid, in 
weerwil harer onbetwistbaarheid, nog heden ten dage niet algemeen door 
onze natuurkundigen wordt gehuldigd. De stof is onsterfelijk, onverganke-
lijk, geen stofje in het heelal kan verloren gaan, geen stofje kan aan het 
bestaande worden toegevoegd. De groote verdienste van de scheikunde der 
laatste tientallen van jaren bestaat daarin, dat zij ons op de duidelijkste en 
ondubbelzinnigste wijze heeft aangetoond, dat de onafgebroken vorm-
verandering der dingen, gelijk wij die dagelijks aanschouwen, het ontstaan 
en vergaan der organische en anorganische vormen en vormingen niet berus-
ten op een ontstaan of vergaan van eene van te voren niet bestaan hebbende 
stof, zooals men vroeger vrij algemeen geloofde, maar dat deze verandering 
in niets anders bestaat, dan in een bestendigen en onafgebroken kringloop 
van dezelfde grondstof, welker hoeveelheid en hoedanigheid steeds dezelfde 
en door alle tijden heen onverandelijk dezelfde blijft. Met behulp der balans 
heeft men de stof op hare veelvuldige en meest verwikkelde wegen gevolgd 
en men heeft haar overal in dezelfde hoeveelheid uit elke verbinding weder 
zien uittreden, als waarin zij eens was ingetreden. Alle berekeningen, die in 
deze wet haren grondslag hadden, hebben zich steeds als juist doen kennen. 
Wij verbranden een stuk hout en het schijnt op het eerste gezicht alsof 
deszelfs bestanddeelen in vuur en rook zijn verteerd. De balans van den 
scheikundige daarentegen leert, dat niet alleen niets van het gewicht van dat 
stuk hout verloren ging, maar dat dit gewicht integendeel is vermeerderd 
geworden ; zij toont aan, dat de verzamelde en gewogen producten niet 
slechts alle stoffen bevatten, uit welke het hout voorheen heeft bestaan, 
hoezeer dan ook in andere vormen en verbindingen, maar dat daarin ook nog 



die stoffen aanwezig zijn, die het hout om te kunnen verbranden, uit de lucht 
heeft getrokken. Met één woord, het hout heeft bij de verbranding het ge-
wicht zijner bestanddeelen niet verminderd, maar vermeerderd. »De koolstof, 
die in het hout was," zegt Vogt, »is onvergankelijk, zij is eeuwig en even on-
vernietigbaar als de waterstof en de zuurstof, waarmede zij in het hout ver-
bonden was. Deze verbinding, en de vorm, in welke zij optrad, is vernietig-
baar, de stof geenszins."

»De koolstof, die voor ons optreedt in het ijslandsche kalkspaat, in de hout-
vezel of de spieren, kan na de verwoesting van genoemde lichamen in eene 
andere groepeering eene van de vroegere verschillende gedaante aannemen; 
als grondstof evenwel kan zij nimmer veranderd, nimmer vernietigd wor-
den." (Czolbe)

Met iederen ademtocht, die onzen mond verlaat, ademen wij een deel der 
spijzen uit, die wij genoten, een deel van het water, dat wij dronken. Wij ver-
anderen zoo snel, dat men kan aannemen, dat wij binnen de tijdruimte van 
vier weken stoffelijk geheel nieuwe wezens zijn geworden ; de atomen wisse-
len, alleen de wijze van samenstelling blijft dezelfde. Deze atomen zelf zijn 
onveranderlijk, niet te vernietigen. Heden in deze, morgen in eene andere 
verbinding, vormen zij door de veelsoortigheid van hun samentreffen de on-
telbaar vele verschillende vormen, waarin de stof zich aan onze zinnen voor-
doet; in eeuwige en rustelooze wisseling vloeien zij steeds daarheen. Daarbij 
blijft de hoeveelheid der atomen, van welke enkelvoudige stof ook, alles 
samengerekend steeds dezelfde; geen enkel nieuw stofdeeltje wordt er 
gevormd ; niet het geringste, van wat eenmaal voorhanden was, kan vernie-
tigd worden, niet het geringste aan het bestaande worden toegevoegd. Voor-
beelden en bewijzen hiervoor zijn in menigte aan te halen.

Het zij genoeg hier op te merken, dat de plaats- en vormveranderingen, die 
de stof in het hestaan der dingen doorloopt, en die de mensch, met balans en 
maat in de hand, grootendeels is gevolgd, millioen- en nogmaals millioen-
voudig zijn, zonder doel en eind. Oplossing en voortbrenging, verval en 
nieuwe vorming reiken aan alle plaatsen, als in een eeuwige keten, elkander 
de hand. In bet brood dat wij eten, in de lucht die wij inademen, eigenen wij 
ons de stof toe, waaruit de lichamen onzer voorvaderen voor duizend en 
nogmaals duizend jaren bestaan hebben, ja wijzelf geven dagelijks een deel 
van onze stof aan de buitenwereld af, om haar of die onzer tijdgenooten, wel-
licht binnen korten tijd, op nieuw ons toe te eigenen. 

Deze eeuwige en staâge kringloop der kleinste stofdeeltjes wordt door den 
geleerde stofwisseling genoemd, en de koene fantasie van den britschen 



dichter heeft de stof, die eens het lichaam van den grooten Caesar vormde, 
vervolgd tot op het punt, alwaar zij diende om een gat in den muur te stop-
pen. 

Hoe zulk een eenvoudig, en door de scheikundige wetenschap zoo overtui-
gend bewezen feit, heden ten dage nog door natuurkundigen en genees-
heeren geloochend of over 't hoofd gezien kan worden, is onbegrijpelijk en 
strekt ten bewijze, hoe weinig vorderingen de groote ontdekkingen der na-
tuurwetenschappen nog hebben gemaakt. Zoo spreekt Schubert van een 
vrijwillig ontstaan van het water bij plotselinge opeenhooping van wolken ; 
Robbelen meent, dat het dierlijk organisme stikstof voortbrengt, en zelfs de 
beroemde Ehrenberg schijnt het te betwijfelen, of de organismen de in hen 
bevatte stof scheppen of slechts organisch vervormen. (zie Zeise; Vorträge 
über das Endlose der groszen und kleinen materiellen Welt, 1855, S. 50) enz. 
Hoe kan men ontkennen, dat uit niets – niets kan ontstaan? De stof moet 
aanwezig zijn, zij het dan ook in een andere gedaante of verbinding, om de 
een of andere vorming te kunnen voortbrengen, of daaraan deel te nemen. 
Een zuurstof-, een stikstof-, een ijzeratoom is overal en onder alle omstan-
digheden een en hetzelfde wezen, begaafd met dezelfde en daarvan niet te 
scheiden eigenschappen; het kan nooit en in alle eeuwigheid niet iets anders 
worden. Waar ook, overal zal het hetzelfde wezen zijn, uit iedere nog zoo 
heterogene of veelsoortige verbinding zal het, bij het uiteenvallen dier 
verbinding, weder als hetzelfde atoom uittreden, als het daarin was opge-
nomen. Nooit en nimmer kan een atoom echter nieuw ontstaan, of uit het 
heelal verdwijnen; het kan alleen van verbinding veranderen. »Een enkel-
voudig grond-atoom," zegt B. Stewart, »is werkelijk een onsterfelijk wezen en 
verheugt zich over het voorrecht, onveranderlijk en in zijn wezen onver-
stoord te blijven, in weerwil van de hevigste aanvallen, die daartegen gericht 
zijn; het verkeert waarschijntijk in een toestand van onophoudelijke 
beweging en vorm-verandering, maar het blijft toch eeuwig hetzelfde." 

Uit dien hoofde is de stof onsterfeIijk, en daarom is het, gelijk wij vroeger 
reeds hebben aangetoond, onmogelijk, dat de wereld geworden is. Hoe kan 
iets geschapen worden, dat voor geen vernietiging vatbaar is! De stof moet er 
eeuwig geweest zijn en zal er eeuwig blijven. »De stof is eeuwig, slechts haar 
vormen wisselen." (Roszmäszler) 1) 

1) Tot de eeuwigheid der stof komen wij ook nog door de volgende natuurkundige 
beschouwing. De natuurkunde leert, dat er nergens eene Iedige rulmte bestaat, noch ooit 
bestaan heeft, terwijl het verstand genoodzaakt is de eeuwigheid der ruimte aan te nemen 



Men hoort tot vervelens toe spreken van het »sterfelijke lichaam" en de 
»onsterfelijke ziel." Wellicht was het meer in overeenstemming met de waar-
heid, den zin om te keeren. Het lichaam in zijn individueele gedaante is zeer 
zeker sterfelijk, maar geenszins wat zijn bestanddeelen betreft. Niet alleen na 
den dood, maar ook gedurende het leven verandert het, zooals wij gezien 
hebben, onophoudelijk; maar in een hoogeren zin is het onsterfelijk, omdat 
niet het geringste deel van ons lichaam vernietigd wordt. Daarentegen zien 
wij datgene, wat wij geest noemen, met het ophouden der individueele stof-
felijke samenstelling verdwijnen, en voor een onbevooroordeeld verstand 
schijnt het, alsof dit eigendommelijk samenwerken van vele met kracht be-
gaafde stofdeeltjes eene werking voortbrengt, die met hare oorzaak moet op-
houden te bestaan. »Wanneer wij al met den dood niet vernietigd worden," 
zegt Fechner, »onze tegenwoordige wijze van zijn kunnen wij in den dood 
niet redden. Wij keeren zichtbaar weder tot de aarde terug, uit welke wij ge-
komen zijn. Maar terwijl wij veranderen, bestaat de aarde en ontwikkelt zich 
meer en meer, enz." 

De onvergankelijkheid der stof is heden ten dage eene wetenschappelijk 
bepaalde en niet meer te loochenen daadzaak. Het wekt onze belangstelling, 
wanneer wij ervaren, dat ook vroegere wijsgeren deze aan gevolgen rijke 
waarheid erkenden, hoezeer ook minder daarvan op wetenschappelijke 
gronden overtuigd, dan wel haar in de verte vermoedende als het ware daar-
van een voorgevoel hebbende. Het handtastelijk bewijs is ons eerst geleverd 
door balans en retort. 

Sebastiaan Frank, een Duitscher, die in het jaar 1528 leefde, zegt: »De ma-
terie was van den aanvang af in God en is deswege eeuwig en oneindig. De 
aarde het stof, al het geschapene vergaat wel is waar, doch men kan niet zeg-
gen, dat datgene vergaat, waaruit het gemaakt is. De zelfstandigheid zelf 
blijft eeuwig. De dingen vervallen in stof, maar uit het stof ontwikkelen zich 
weder andere. De aarde is, gelijk Plinius zegt een Phoenix en blijft in alle 
eeuwigheid. Wanneer deze oud wordt verbrandt hij tot asch, en stijgt uit de 
asch verjongd weder op." 

Nog meer onbewimpeld drukken zich de itaIiaansche wijsgeeren der mid-
deleeuwen over dit denkbeeld uit. Bernhard Telesius (1508) zegt:

»De lichamelijke stof is in aIle dingen dezelfde en blijft eeuwig dezelfde; de

als iets, wat van zelf spreekt. Daaruit voIgt noodwendig de sluitrede, dat de ruimte dan 
ook van eeuwigheld met materie is opgevuld geweest en dat deze alzoo van eeuwigheid 
voorhanden was.



 duistere, trage materie kan noch verrmeerderd, noch verminderd worden."
En eindelijk Giordano Bruno (die in 1600 te Rome verbrand werd) : 
»Eerst was het zaad, toen werd het gras, daarna eene aar, toen brood, voe-

dingssap, bloed, dierlijk zaad, embryo, mensch, een lijk, toen weder aarde, 
steen of eene andere massa en zoo vervolgens. Hieruit zien wij, dat er iets is, 
wat zich in al deze dingen heeft omgezet en op zich zelf steeds een en het-
zelfde blijft. 

Zoo schijnt werkelijk niets bestendig, eeuwig en den naam van beginsel 
waard te zijn, dan stof alleen. De stof, absoluut gedacht, omvat alle vormen 
en afmetingen. Maar de oneindigheid van vormen, waarin de stof verschijnt, 
ontleent zij niet aan iets anders en past deze als het ware slechts uitwendig 
aan, maar zij brengt ze uit zich zelf voort en baart ze uit haaren schoot. Wan-
neer wij zeggen, dat ergens iets sterft, dan is dit sterven slechts een overgang 
tot een nieuw bestaan, de oplossing eener verbinding, die dadelijk in een 
nieuwe overgaat." 

Maar zelfs een nog veel oudere tijd was niet geheel onbekend met de om-
trekken eener waarheid, die thans bestemd schijnt te zijn, een hoek-pilaar van 
elke exacte of op feiten steunende philosophie te worden. Empedokles, een 
grieksch wijsgeer, die 450 v. J. C. leefde, zegt: »Het zijn kinderen, of menschen 
met een beperkten gezichtskring, die zich inbeelden, dat er ergens iets kan 
ontstaan wat niet voorheen aanwezig was, of dat er iets voor goed kan ster-
ven of verdwijnen."

1) Meer over de geschiedkundige ontwikkeling van het in zijn algemeene beteekenis 
overoude begrip van de standvastigheid of onverandelijkheid der stof vlndt men in mijn 
geschrift: "Die Darwin'sche Theorie in sechs Vorlesungen." (Leipzig 1866 IV Autl.) en weI 
in de vijfde en zesde voorlezing. 



DE ONVERGANKELIJKHEID DER KRACHT.

In de natuur kan niets verloren gaan; en uit den dood moet overal een 
nieuw leven opgroeien. PATER SECCHI. 

Geen windje waait, geen golf klotst tegen den oever, zonder dat die 
beweging zich mededeelt aan het wereldruim.   H. TUTTLE. 

Het overblijfsel van het verledene is de kiem der toekomst. W. R. GROVE. 

Wij weten althans zooveel met zekerheid, dat er in de natuur niets verloren 
gaat. Alles wordt onderhouden door gestage wisseling. 

Het eene wint door het verlies van het andere, het een ontstaat door het 
verdwijnen van het andere. Alzoo geen verlies in het heelal, maar wisseling 
en ruil.  PLACIDUS HEINRICH (1812). 

Even onvernietigbaar, even onvergankelijk, even onsterfelijk als de stof is, 
evenmin als deze kan worden voortgebracht, evenzeer is dit het geval met de 
aan haar verbonden kracht. In oneindige hoeveelheid aan de oneindige hoe-
veelheid stof gebonden, volbrengt zij in de innigste vereeniging met deze, en 
evenals deze eenen rusteloozen en niet eindigenden kringloop. Zij treedt uit 
de een of andere vorm of verbinding in dezelfde hoeveelheid weder uit, als 
waarin zij er in was gegaan. Is het eene ontwijfelbare zaak, dat er geen stof 
wordt voortgebracht of vernietigd, maar slechts wordt vervormd, het moet 
insgelijks als eene absoluut vaststaande waarheid worden beschouwd, dat er 
geen enkel geval zich ooit heeft voorgedaan, dat eene kracht uit niets werd 
voort- of tot het niet teruggebracht, met andere woorden geboren of vernie-
tigd werd. In alle gevallen, waarin krachten tot uiting komen, kan men tot 
hare bronnen opklimmen, d. i. men kan aantoonen, uit welke andere krachten 
of krachtswerkingen eene gegeven hoeveelheid kracht onmiddellijk, of door 
omzetting is afgeleid geworden.

Deze omzetting geschiedt niet willekeurig, maar in bepaalde gewichtsver-
houdingen, zoodanig dat daarbij evenmin de geringste boeveelheid kracht 
kan verloren gaan, als bij de omzetting der stof de geringste hoeveelheid stof.

Is de onsterfelijkheid der stof eene sedert eenige tientallen van jaren uitge-
maakte en bekende zaak, zulks is niet het geval met de onsterfelijkheid der 
kracht; in weêrwil van hare groote eenvoudigheid en natuurlijkheid is men 
daarop eerst in den jongsten tijd opmerkzaam geworden. 1) Eenvoudig en na-



tuurlijk noemen wij deze waarheid, omdat zij, reeds zonder meer, uit een 
eenvoudige overweging van het verband tusschen oorzaak en gevolg kan 
worden afgeleid. De logica en de dagelijksche ervaring leeren ons, dat er in 
de natuur geen beweging of verandering, alzoo geen krachtsuiting kan plaats 
grijpen, zonder een eindeloozen schakel van volgende bewegingen of ve-
randeringen, dus alweder krachtsuitingen uit te lokken, daar elke werking 
dadelijk weder de oorzaak wordt van eene volgende werking en zoo vervol-
gens tot in het oneindige toe. Een stilstand, van welken aard ook, kent de na-
tuur niet; haar gansche zijn is een nooit rustende kringloop, waarin elke 
beweging, die 't gevolg was eener voorgaande, dadelijk weer tot oorzaak 
eener volgende en gelijkwaardige wordt, zoodat er nergens eene gaping, ner-
gens een verlies, maar ook nergens eene winst kan plaats grijpen. Geene 
beweging in de natuur, ontspruit uit niets, of gaat in niets over; en evenals in 
de stoffelijke wereld iedere op zichzelfstaande vorm slechts daardoor zijn 
bestaan verwerkelijkt, dat hij uit een verbazend grooten voorraad, maar 
eeuwig in hoeveelheid dezelfde blijvende stof put, zoo put elke beweging 
den grond van haar bestaan uit een onmetelijken, zich steeds gelijk blijven-
den voorraad kracht en geeft deze geleende krachtshoeveelheid vroeger of 
later op de eene of andere wijze aan het geheel terug. Een bewegingsver-
schijnsel kan wel latent worden, d. i. voor het oogenblik schijnbaar ver-

1) Toen Lavoisier in het jaar 1774 het wezen der verbranding onthulde en in de plaats 
van bet phlogiston de zuurstof stelde, toen volgde de stelling van de onvergankelijkheid 
der stof en de eeuwigheid der atomen eenvoudig uit de resultaten der balans. Had men 
toen reeds gelijk nu, de eenheid van stof en kracht gekend, dan had de stelling van de on-
vergankelijkheid der kracht als eene noodzakelijke consequentie terstond daaruit moeten 
outwikkeld worden. Maar dewijl de natuuronderzoeker slechts datgene als waar aan-
neemt, wat zich door bet experiment of de berekening laat aantoonen, en het veel 
moeilijker is krachten te meten en te berekenen dan stof te wegen, zoo bleef de, met den 
kringloop der stof analoge of overeenkomstige stelling ten opzichte der kracht en 
beweging, nog 63 jaren lang verborgen. F. Mohr was het, die haar in het jaar 1837 voor het 
eerst algemeen uitsprak in zijn geschrift »Ueber die Natur der Warme". Hij werd gevolgd 
door R. Maijer in het jaar 1842, die het eerst het mechanisch aequivalent der warmte 
berekende, en hierop volgde wederom de Engelschman Joule (1843-49) die, zonder iets 
van zijne voorgangers te weten, jaren lang proefnemingen in 't werk stelde over de betrek-
king tusschen warmte en arbeid (beweging), en door deze proefnemingen de omzetting 
der krachten tot een onomstootelijk leerstuk verhief, Maar eerst na 1850 werd dit leerstuk 
ook voor de overige kracbten aangenomen en bewezen, en eerst omstreeks 1860 verheug-
de het zich in zulk een algemeen geloof, dat de schrijver van dit boek het bovenstaande 
hoofdstuk in het jaar 1858 voor de eerste maal in den toen uitkomenden vijfde druk kon 
opnemen.



dwijnen doch de beweging is daardoor niet verloren gegaan, maar slechts 
omgezet in eenen anderen, alleen qualitatief verschillenden, doch aequiva-
lenten krachtstoestand, uit welken zij later weder op de eene of andere wijze 
te voorschijn treedt. Bij dit proces heeft zij niets anders kunnen doen dan van 
vorm veranderen. Hoezeer de krachten in het heelal zeer verschillende vor-
men kunnen aannemen, zij blijven toch in den grond der zaak steeds dezelf-
de. Deze verschillende vormen kunnen in elkander overgaan, evenwel, gelijk 
gezegd is, zonder verlies en volgens den grondregel van de aequivalentie of 
gelijkwaardigheid, zoodat de som der voorhanden kracht noch vermeerde-
ren, noch verminderen kan, en slechts de sommen der afzonderlijke vormen 
wisselen. 1) De leer van de omzetting en verandering der kracht heet physica.

Deze wetenschap maakt ons bekend met acht verschillende krachten, 
(zwaarte, mechanische kracht, warmte, licht, electriciteit, magnetisme, af-
finiteit en cohesie); deze, aan de stoffen klevende en onafscheidelijk daaraan 
gebonden, »vormen en bouwen de wereld." Op weinig uitzonderingen na 
kunnen deze wederkeerig in elkander worden omgezet, en wel op zoodanige 
wijze, dat bij deze omzetting niets verloren gaat, maar de nieuw ontstane 
krachten juist opwegen tegen vroegere, en als zelfstandige krachten weder 
nieuwe werkingen kunnen voortbrengen. In het wereldruim, waaruit ons een 
nooit uitgeputte krachtsvoorraad tegenstroomt, zijn de krachten aan de he-
mellichten gebonden, grootendeels in den vorm van licht en warmte in de 
zonnen of vaste sterren, als mechanische kracht in de om hare centraal-
lichamen wentelende planeten, als zoogenaamde chemische verschillen, co-
hesie en magnetisme in de weegbare stoffen der wereldlichamen.

Wij willen hier eenige voorbeelden geven van de omzetting der krachten.
Door de verbranding of vereffening van het chemisch verschil worden 

warmte en licht geboren. De warmte wordt verder als damp in mechanische 
kracht omgezet, die b.v. in de stoomwerktuigen nuttig wordt aangewend; de 
mechanische kracht kan op hare beurt door wrijving weder in warmte wor-
den veranderd, en in de magneto-electrische werktuigen zelfs in omgekeerde 
volgorde in warmte, electriciteit, magnetisme, licht en chemisch verschil
overgaan. Een der veelvuldigst voorkomende krachts-vervormingen vinden 
wij in de omzetting van warmte in mechanische kracht en omgekeerd. Wrijft

1) »De krachtshoeveelheid" - zegt de schrijver van een opstel over het krachtsbehoud in 
Westermann's »Unsre Tage" – »blijft onveranderlijk. Wij kunnen de uitwerkselen naar wel-
gevallen veranderen, doch slechts qualitatief; in quantiteit is op geenerlei wijze vermeer-
dering of vermindering van kracht mogelijk."



men twee stukken hout tegen elkander, dan verwekt men warmte en vuur. 
Verhit men daarentegen een stoomwerktuig, dan laat men omgekeerd 
warmte in wrijving en beweging overgaan. 1) Terwijl wij in het stoomwerk-
tuig door de verbranding der kool het chemisch verschil in warmte omztten, 
die op hare beurt weder in mechanische kracht verandert, zoo veranderen wij 
omgekeerd de mechanische kracht in warmte, wanneer wij daardoor een rad 
in beweging brengen, dat een massief houten kegel in een engsluitenden hol-
len metalen kegel doet wentelen. Deze wordt tot zulk een graad verhit, dat 
wij op die wijze in staat zijn, door middel van de kracht eens watervals, van 
een rivier, eenen windmolen, enz. een kamer te verwarmen.

In het buskruit liggen scheikundige verwantschappen (affiniteiten) on-
bevredigd naast elkander. Zoodra de aanstekende vonk hier in slaat, wordt 
het chemisch verschil vereffend, en warmte, licht en mechanische kracht 
komen aldaar te voorschijn.

In de kolom van Volta wordt het chemisch verschil tusschen zink en 
zuurstof in een electrischen stroom omgezet en deze kan weder door den 
sluitdraad als warmte en licht, ja zelfs weder als chemisch verschil (in den 
voltameter) te voorschijn treden.

Bij de electriseermachine wordt de mechanische kracht van den arm, die de 
schijf doet wentelen, en welke mechanische kracht zelf weder ontspruit uit de 
vereffening van het chemisch verschil (ademhaling) in electrische spanning 
en een electrischen stroom omgezet en deze kan weder, al naar de omstan-
digheden, als aantrekking (mechanische kracht) of als licht, warmte en 
chemisch verschil optreden.

De engelsche natuurkundige W. R. Grove heeft een werktuig vervaardigd, 
door middel van hetwelk hij uit het licht, als aanvankelijke kracht, tegelijker-
tijd vijf andere krachtssoorten (chemischen arbeid, electriciteit, magnetisme, 
warmte en beweging) ontwikkelde. Ja men kan als regel aannemen, dat, 
wanneer men in eenig lichaam een zekere kracht opwekt, daarbij alle andere
krachten in het spel komen. Electriseert men b. v. antimoon-sulfaat, dan 
wordt dit lichaam te gelijk magnetisch, warm, lichtend, (wanneer de werking

1) De verandering van warmte in mechanische beweging en omgekeerd, laat zich zeer 
aardig verduidelijken door een spoortrein. De door de verbranding in de locornotief 
voortgebrachte warmte verandert in eene beweging der wagens. Wat evenwel te doen 
wanneer de trein stil moet staan? Zijn mechanisehe kracht kan niet verstoord, maar alleen 
omgezet worden. Men legt het remijzer aan, en de trein wordt daardoor tot stilstand ge-
bracht, dat men de beweging verandert in warmte; zulks wordt bewezen door den rook en 
de vonken, die door de wrijving ontstaan.



tot zekere hoogte wordt voortgezet) door uitzetting bewogen en door ont-
leding chemisch werkzaam; hierbij worden dus zes verschillende krachten 
bedrijvig. Hetzelfde geschiedt wanneer men metalen electriseert; het is alleen 
twijfelachtig, of hierbij scheikundige ontleding plaats grijpt.

Bij al deze omzettingsprocessen wegen, volgens nauwkeurige berekenin-
gen, de beiderzijds gebruikte krachtshoeveelheden nauwkeurig tegen elkan-
der op. Door middel van een electrischen stroom b. v. kan men water ontle-
den in zijn beide bestanddeelen waterstof en zuurstof en zooveel van deze 
beide gassen ontwikkelen, dat bij derzelver verbranding precies evenveel 
warmte wordt opgewekt als aequivalent is met den aangewenden electri-
schen stroom.

Bij de botsing wordt de mechanische kracht in den regel in warmte om-
gezet, zooals men kan waarnemen aan het door den smidshamer verhitte 
ijzer, of bij twee niet-veêrkrachtige, tegen elkaar stootende kogels (b.v. van 
lood); deze toch worden door het samentreffen verwarmd, terwiji daarente-
gen veêrkrachtige lichamen (b.v. biljartballen) niet verwarmd worden, omdat 
zij de hun medegedeelde mechanische kracht verbruiken voor den terug-
stoot. Of, wanneer een kanonskogel de platen van een gepantserd vaartuig 
treft, dan ziet men aan het gloeien der getroffen plaats, dat door den stoot de 
beweging van den kogel in intensieve warmte is omgezet. Naar alle waar-
schijnlijkheid stamt alle licht en warmte in het heelal af van deze bron, gelijk 
dan ook in 't algemeen de gewone vorm, waarin de kracht optreedt, zich als 
licht en warmte der centraallichamen uit. Alle op de aarde voorkomende 
krachten kunnen van de zon worden afgeleid. Stroomend water, de wind, de 
warmte van het dierlijk lichaam, de brandbaarheid van het hout en de 
steenkolen enz. wijzen onmiddellijk op de zon als gemeenschappelijken oor-
sprong. Door de verbranding van het hout of de steenkolen kan de totaalhoe-
veelheid der eens verdwenen en in deze stoffen neêrgelegde zonnewarmte 
weder in haar oorspronkelijken vorm worden hersteld. De kracht, waarmeê 
de locomotief daarheensnelt, is een droppel der zonnewarmte, door eene ma-
chine in arbeid omgezet, gelijk de arbeid, die in de hersenen des denkers de 
gedachten schept of in de armen van den werkman spijkers smeedt. 1) De 
reuzenkracht, waarmede de tunnel van den MontCenis of van den St. 
Gothard door de hoogste gebergten werd of zal worden gedreven,  is niets

1) In de ten jare 1857 bij Murray te Londen, verschenen levensbeschrijving van den be-
roemden engelschen spoorweg-ingenieur George Stephenson, geb. 1781, gest. 1848 vindt 
men het volgende interessante verhaal: »Op een Zondag, toen het gezelschap juist uit de 



anders dan veranderde, in mechanische beweging omgezette zonnewarmte. 
»De warmte, waarmede wij onze woonkamers verwarmen" zegt Liebig »is 
zonnewarmte; het licht waarmede wij den nacht in dag doen verkeeren, is 
aan de zon ontleend licht." Het licht, dat de zonnen afstralen op de door haar 
verlichte, ondoorschijnende wereldlichamen verdwijnt niet op deze laatste, 
maar wordt in warmte omgezet, terwijl omgekeerd toenemende warmte als 
licht bij de verwarmde lichamen optreedt, waarvan ieder zich kan overtuigen 
door eene ijzeren staaf zeer sterk te verhitten.

Magnetisme kan in de magneto-electrische werktuigen als een electrische 
stroom, deze weder onder eene menigte andere vormen verschijnen.

De zwaartekracht verschijnt onmiddelijk als mechanische kracht en kan ter-
stond als zoodanig in alle reeds vermelde vormen worden omgezet. Aan elk 
slingeruurwerk kan men waarnemen, hoe de zwaarte niet alleen in 
beweging, maar ook in warmte wordt omgezet, daar de deelen van het 
uurwerk door de wrijving verwarmd worden.

Zeldzaam wordt bij diergelijke processen eene gegeven hoeveelheid kracht 
geheel in eene andere omgezet, maar een deel daarvan gaat, of in een van 
deze verschillende krachten over, of wordt in 't geheel niet vervormd. Bij eene 
stoommachine b.v. ontwijkt een groot, ja verreweg het grootste deel der 
voortgebrachte warmte weer als warmte met de zich ontlastende dampen, of 
het condensatiewater, of door de afkoeling der machinedeelen, en gaat alzoo
niet over in mechaniscbe kracht. Bij het schietgeweer schijnt het alsof een deel 
der mechanische kracht verloren gaat, maar dat verlies is schijnbaar en geldt

kerk was teruggekomen, stond het op het terras in de nabijheid van het station (Drayton) 
bijeen en keek naar een voorbijsnellenden trein, die een langen sleep witten damp aehter 
zich liet. »Nu" zeide Stephenson tot Buckland (den bekenden theologische geoloog), »heb 
ik u een vraag te doen ; kunt gij mij zeggen, door welke kracht die trein in beweging wordt 
gebracht?"– »Wel ja" zeide de ander, »ik denk door een uwer lompe machines." – »Maar 
wie brengt de machine in beweging?" – »Och, misschien een knappe machinist uit New-
Castle" – »En als ik eens de zonnestralen noemde, wat zoudt gij daarvan zeggen?" – »Hoe 
meent gij dat?" vroeg de doctor. – »De machine wordt door de zonnestralen hewogen" 
sprak de groote werktuigkundige »het is het licht, dat sedert duizendtallen van jaren in de 
aarde is opgehoopt – licht, dat door de planten werd ingeademd, en dat zij niet konden 
ontberen, om gedurende haar groei de koolstof in vasten toestand vast te leggen en welk 
licht, na duizenden jaren in den schoot der aarde in de steenkolenvelden begraven te zijn 
geweest, thans weder te voorschijn komt en bevrijd wordt, om de groote doeleinden der 
menschen te dienen, gelijk in deze machine hier!"

Voorwaar eene voor dien tijd hoogst merkwaardige uitspraak, die ongedacht een nieuw 
licht werpt op een groot en nog onontgonnen veld der wetenschap!



slechts het beoogde doel in de verwarming van 't werktuig en in het voortge-
brachte geluid vinden wij 't verlorene terug.

Evenzoo gaat in de electriseermachine een deel der kracht als warmte in de 
schijf, de kussens enz. verloren. Het woord »verloren" is gelijk van zelf 
spreekt, verkeerd gekozen; in het voorliggende en al dergelijke gevallen gaat 
geen minimum van kracht absoluut, d.i. voor 't heelal verloren, maar alleen 
voor het beoogde doel en schijnt alzoo aan de oppervlakkige waarneming te 
ontsnappen.

In werkelijkheid evenwel heeft de opgeëischte kracht slechts verschillende 
vormen aangenomen, welker som met de oorspronkelijke kracht gelijkwaar-
dig is. Wij hebben in het bovenstaande rustende of spankrachten (zwaarte, 
aantrekkingskracht, magnetisme, chemisch verschil enz.) als de door deze 
krachten opgewekte bewegingen of levende krachten (massabeweging, elec-
triciteit, licht, warmte, chemische werkzaamheid enz.) verstaan. In 't alge-
meen kunnen alle vormen van kracht en beweging volkomen en zonder 
overschot in warmte omgezet worden; daarentegen kan de warmte nimmer 
anders dan gedeeltelijk in elk der andere vormen worden overgebracht. De 
voorbeelden, die tot bewijs dezer stelling, ieder afzonderlijk zouden kunnen 
worden bijgebracht, zijn ontelbaar vele, maar zij ontmoeten elkander alle in 
deze eéne stelling: er kan geen kracht worden geschapen of vernietigd, – eene 
stelling, waarin de onvergankelijkheid der kracht en de onmogelijkheid, dat 
zij een begin heeft gehad of een einde zal hebben, ligt opgesloten. Het gevolg 
dat wij uit deze jongst ontdekte waarheid der natuur kunnen afleiden, is het-
zelfde als dat, hetwelk wij hebben getrokken uit de onvergankelijkheid der 
stof; beide te zamen vormen van en in alle eeuwigheid die som van verschijn-
selen, welke wij wereld noemen. De »kringloop der stof" vindt een begeleider 
in »den kringloop der kracht"; dit laatste is een noodzakelijk correlarium of 
noodzakelijke aanvulling van het eerste, en leert ons, dat er niets ontstaat en 
niets verdwijnt en dat het geheim der natuur schuilt in een eeuwigen, in en 
door zich zelf gedragen cirkel waarbij oorzaak en gevolg, zonder begin en 
einde, aan elkaar verbonden zijn. Onsterfelijk kan slechts datgene zijn, wat 
eeuwig bestond; geschapen of geworden kan niets zijn, wat onsterfelijk is !

»Overal is verandering, nergens vernietiging. In de organische, zoowel als 
in de physische wereld, in de levende, zoowel als in de onbezielde lichamen, 
heerscht eeuwige beweging. Alles verandert en uit den schoot van het stof 
verrijst onafgebroken een nieuw leven." (Tyndall). Voor de juiste beoordeeling 
van deze jongst ontdekte natuurkundige waarheid en derzelver gevolgen is 
het niet van belang ontbloot te weten dat Voltaire, die zooals bekend is, een 



hevig tegenstander was van de leer zijner materialistisch gezinde land- en 
tijdgenooten, niets verders van dezen verlangde ten einde overtuigd te wor-
den, dan juist dit bewijs van de constantheid der natuurkrachten. De »mate-
rialisten" zegt hij woordelijk in zijn Traité de Métaphysique, ch. II, »moeten 
van hun standpunt uit tot de erkenning komen dat de beweging niet ge-
scheiden kan worden van de stof. Verder zijn zij genoopt te beweren, dat de 
beweging nimmer vermeerderd of verminderd kan worden. Zij moeten zeg-
gen, dat honderdduizend menschen, die zich opeens in beweging zetten en 
honderd afgevuurde kanonschoten geen nieuwe beweging in de natuur 
voortbrengen." Dit bewijs nu, dat Voltaire voor zoo onmogelijk hield en 
waardoor hij de absurditeit van de materialistische zienswijze wilde aan-
toonen, is heden ten dage volkomen geleverd! Met hoeveel andere, den mate-
rialisten gestelde eischen zal het in de toekomst eveneens gaan!



DE ONEINDIGHEID DER STOF.

De wereld is onbegrensd, oneindig.        COTTA.

Alles, wat de menschelijke verbeelding tot nog toe heeft uit-
gevonden, verdwijnt voor den grootschen aanblik der werke-
lijkheid. "De nieuwe wetenschap is het schoonste dichtstuk."!
! ! ! ! ! ! ! ! ONIMUS.

Is de stof oneindig in den tijd, d.w.z. onvergankelijk, zij is evenzeer zonder 
begin of einde in de ruimte; de hulpmiddelen van tijd en ruimte, die ons ein-
dig verstand te baat neemt, zijn op de stof van geen toepassing. – Het zij wij 
naar de uitbreiding der stof in het kleinste of in het grootste vragen of zoeken, 
nergens vinden wij een einde of een laatsten vorm. Toen de uitvinding van 
den mikroskoop vroeger onbekende werelden ontsloot en een fijnheid van 
organische vorm-elementen voor 't oog des waarnemers onthulde, waarvan 
men vroeger geen denkbeeld had, toen koesterde men de stoute verwachting, 
dat men het ontstaan zelf op het spoor zou komen. Die hoop verdween naar-
mate de instrumenten volmaakter werden. 

In het honderdste deel van een waterdruppel toont ons de mikroskoop eene 
wereld van kleine dieren, dikwijls van de fijnste en scherpste vormen, die 
zich bewegen, eten, de spijzen verteren, leven als ieder ander dier en van or-
ganen zijn voorzien, van wier juiste struktuur ons alle kennis ontbreekt. De 
kleinste onder hen laten, bij de sterkste vergrooting, nauwelijks iets meer zien 
dan den ruwe, uitwendigen omtrek; de inwendige organisatie blijft ons vol-
komen onbekend; nog onbekender zijn wij met de nog kleinere vormen van 
levende wezens, die er wellicht bestaan. »Zal men" vraagt Cotta, »als wij nog 
meer verbeterde werktuigen bezitten, de monaden eens beschouwen als de 
reuzen onder de nog kleinere organismen dier wereld van dwergen?"

Dc pijlsnel voortschietende monade is niet grooter dan het 2000ste deel 
eener lijn 1) en in een droppeltje eener vloeistof bevinden zich vele millioenen

1) Men heeft uit de waarnemingen afgeleid, dat de dikte van den uit zoogen. proteïne-
stoffen bestaanden lichaamswand der kleinste monade ongeveer het 1/30 000 eener lijn be-
draagt. Iedere molekule dezer stof is nu uit 124 atomen van verschillende elementen 
samengesteld en toch gaan door dien verbazend fijnen wand andere, eveneens uit 124 



dier diertjes; de vibrionen, insgelijks mikroskopische diertjes der kleinste 
soort, doen zich voor aan het gewapend oog als hoopjes kleine, glinsterende, 
haast onmerkbare puntjes of streepjes en men heeft berekend dat een kubieke 
lijn daarvan wel 4000 millioen bevat. Van de deze vibrionen het naastbij 
komende bakteriën gaan, volgens de berekening van Prof. Cohn, 633 millioen 
op een kubieken millimeter en 636 milliarden zouden slechts één gramme 
wegen. De sporen van een in Italië voorkomenden druivenschimmel zijn zoo 
klein, dat een menschelijk bloedlichaampje hierbij vergeleken, zich onder den 
mikroskoop  voordoet als een reus ; de bloedlichaampjes zelf evenwel zijn 
zoo klein, dat den droppel bloed meer dan 5 millioen bevat. In elken 
zaadkorrel leeft de organische kracht der voortplanting, eene zeer samenge-
stelde aaneenrijging der stoffelijke elementen, waarvan wij ons geen begrip 
kunnen maken, dewijl ons gezichtsvermogen hier een einde neemt. Daaren-
tegen is men met behulp der eerst onlangs ontdekte spectraal-analyse in 
staat, de aanwezigheid van een driemillioenste deel van een milligram stof, 
b.v. keukenzout, in de lucht aan te wijzen, – een deeltje dat zoo klein is, dat 
het buiten de grenzen van alle direkte waarneming ligt, zelfs dan wanneer 
onze mikroskopen nog duizendmaal fijner worden. Nog minder is de mi-
kroskoop in staat, ons de wonderbare samenstelling te onthullen van het 
dierlijk of menschelijk zaad, waarvan eene enkele cel van mikroskopische 
kleinheid voldoende is, de lichamelijke en geestelijke natuur van een toekom-
stig wezen voor zijn geheelen levensduur te bepalen – De engelsche natuur-
kundige Thomson heeft berekend, dat, wanneer men een enkelen waterdrop-
pel in zijn gedachten vergroot tot den omvang onzer aarde (welker middellijn 
8000 mijlen bedraagt) en elke afzonderlijke watermolekule op dezelfde wijze 
vergroot, ieder dier molekulen of afzonderlijke waterdeeltjes, die op hunne 
beurt weder uit zuurstof-waterstofatomen bestaan, toch nog slechts de 
grootte van een geweerkogel zouden hebben ! De kometenstof, of de stof, uit 
welke deze ten onrechte gevreesde hemellichamen bestaan, is volgens de 
berekeningen van Babinet zoo fijn of ijl, dat een komeet van de grootte onzer 
aarde, welke laatste een gewicht bezit van 6.118.000 trillioen kilogrammen, 
slechts circa 30000 kilo zou wegen! Hoe licht en ijl evenwel de kometen ook 
zijn, zoo ondervinden zij toch van den aether, of die verbazend ijle stof, die

 
atomen gevormde proteïne-molekulen zonder elkander te hinderen. De onderlinge af-
stand dier 124 atomen in een proteïne-lichaampje kan het 1/20 der wanddikte niet te 
boven gaan en dus niet meer dan 1/600 000 lijn bedragen, zoodat eene kubieke lijn onge-
veer 240,000 billioen van zulke atomen kan bevatten. Zie Perty, Die Natur, enz. (Leipzig 
1869).



volgens de meening der natuurkundigen niet alleen alle hemelruimten, maar 
ook de kleinste tusschenruimten van alle mogelijke lichamen opvult 1), op 
haar loopbaan zulk een betrekkelijk geringen weêrstand, dat de ijlheid van 
dien aether alles, wat van dien aard bekend is, verre achter zich laat. Volgens 
eene berekening van Prof Zollner te Leipzig, zou een aetherkogel, die zoo 
groot was, dat het licht tien of twintig jaren zou noodig hebben om daar door 
heen te gaan, niet meer wegen dan één gramme, gesteld dat men hem op de 
weegschaal kon leggen!!

Maar ook de geheele massa of weegbare stof van ons planetenstelsel, met 
inbegrip der zon, geeft, verdeeld over een bol van de halve middellijn van de 
baan der uiterste planeet (en ons planetenstelsel heeft eens deze of nog groo-
tere uitbreiding gehad) eene zoodanige stofverdunning, dat de dichtheid van 
dien oer-nevel slechts 1/553 000 000 van de dichtheid der dampkringlucht 
zou bezitten, of volgens Radenhausen het tienmillioenste deel van de dicht-
heid van waterstof, de lichtste van alle bekende stoffen.

Een atoom (van atomos of ondeelbaar) noemen wij een kleinste stofdeel, 
dat wij ons voorstellen als niet meer deelbaar te zijn, of althans zich niet dee-
lende; wij denken ons alle stof als te bestaan uit deze atomen, die door 
wederkeerige aantrekking en afstooting het bestaan en de eigenschappen der 
stof onderhouden. Maar het woord atoom is niet anders dan de uitdrukking 
voor eene voorstelling, die ons noodzakelijk voorkomt en die wij uitwendig 
aan de stof aanbrengen, eene voorstelling, die wij voor wetenschappelijke 
doeleinden en tot verklaring van vele anders onbegrijpelijke verschijnselen te 
baat nemen. Een werkelijk begrip van datgene, wat wij atoom noemen, bezit-
ten wij niet; wij weten niets van deszelfs grootte, vorm, ligging enz. Niemand 
heeft ooit een atoom gezien. De bespiegelende wijsgeeren loochenen het 
bestaan der atomen, omdat zij niet willen toegeven, dat er iets kan bestaan, 
dat men zich kan voorstellen als niet verder deelbaar te zijn.

Wij worden alzoo noch door de waarneming, noch door de bespiegeling in 
de beschouwing der stof in haar kleinheid tot een punt gevoerd, dat ons toe-
roept: »tot hiertoe" en wij hebben ook in 't geheel geen uitzicht, dat wij ooit 
daartoe zullen geraken.

»De sterkste mikroskoop" zegt Valentin (Lehrbuch der Physiologie), zal ons 
nooit den vorm en de ligging der molekulen, ja niet eens die der kleinste 
groepen van molekulen doen zien." »Een zoutkorreltje, dat wij nauwelijks

1) Nieuwere natuurkundigen ontkennen het bestaan van den aether en nemen in plaats 
daarvan een heel fijn gas, of eene verdunning der gewone stof aan.



zouden kunnen proeven, bevat milliarden van molekulen, die geen zintui-
glijk oog ooit bereikt. »Alles leert ons" zegt B. Stewart, »dat de grenzen onzer 
zintuiglijke waarneming, in betrekking tot ruimte en tijd, de mogelijkheid 
buitensluiten van ooit met deze buitengemeen kleine lichaampjes nauwkeu-
riger bekend te worden, ofschoon zij de grondstof vormen van het geheele 
heelal." »Aan gene zijde der tegenwoordige buitenposten van het mikros-
kopisch onderzoek," zoo werd door den beroemden engelschen natuurkun-
dige Tyndall in eene voordracht in het philharmonisch gezelschap te London 
uiteengezet, »ligt nog een onmetelijk veld voor de verbeeldingskracht open. 
Want wij hebben hier te doen met zulke oneindig kleine grootheden, dat in 
vergelijking met deze, de proefobjecten van den mikroskoop letterlijk onme-
telijk groot zijn. Evenals de afstanden der sterrenruimten ons eenvoudig een 
verward beeld geven van de onmetelijkheid, zonder een bepaalden indruk op 
het gemoed achter te laten, zoo maken de grootheden, waarmede wij hier te 
doen hebben, den indruk van een verward gevoel van kleinheid op ons."

Daarom kunnen wij niet anders zeggen dan: de stof en alzoo ook de wereld 
is oneindig in het kleinste; en of nu al ons verstand, dat gewend is overal een 
maat of eindpunt te vinden, het onpleizierig vindt, zich hier paal en perk te 
zien gesteld, dat doet hier niets ter zake.

Voert ons de mikroskoop in het kleine heelal, de teleskoop geleidt ons in het 
groote. Ook hier dachten de astronomen in koenen moed tot aan het einde 
der wereld door te dringen; maar naarmate hunne werktuigen volkomener 
werden, naar die mate doemden nieuwe werelden in onmetelijker, onbereik-
baarder ruimten voor hun verbaasde blikken op. De ijle, witte nevels, die bij 
een helderen hemel voor het ongewapende oog aan den starrenhemel ver-
schijnen, worden door den verrekijker in myriaden van sterren, werelden, 
zonnen en planetenstelsels opgelost, en de aarde met hare bewoners, die men 
zich zoo gaarne en zelfzuchtig als de kroon en het middelpunt des heelals 
dacht, daalde van hare ingebeelde hoogte neer tot een in 't wereldruim 
drijvend atoom.

De afstanden, die de sterrenkundigen in het heelal hebben berekend, zijn 
zoo mateloos, dat ons verstand bij de overweging dier grootheden duizelt en 
zichzelf verliest. Het licht, dat eene snelheid bezit van 42000 mijlen in de se-
cunde, heeft toch nog 2000 jaren noodig om van den melkweg onze aarde te 
bereiken! En de reuzenkijker van Lord Rosse heeft ons lichamen onthuld, 
wier afstand van ons zoo oneindig groot is, dat het licht millioenen van jaren 
onderweg is, eer het ons kondschap geeft van hun bestaan!!



Ten einde eene wiskunstige uitdrukking voor de verbazende afstanden in 
de wereldruimte, te erlangen, hebben de astronomen den zoogenoemden 
lichttijd, die op de groote snelheid des lichts berust, aangenomen. Een se-
cunde lichttijd drukt diensvolgens eene verwijdering uit van 42000 mijlen, 
een lichtjaar een afstand van 1,5 billioen (1.334.512 000000) mijlen. Nu heeft 
men berekend, dat de naaste vaste ster (alfa Centauri) 4 jaren en 38 dagen 
lichttijd, de poolster 49 jaren en 7 dagen lichttijd van ons verwijderd is, terwijl 
de verstverwijderde vaste sterren op 1000 jaren lichttijd geschat worden.

Den afstand des melkwegs schat men thans op 4 tot 5000 lichtjaren, terwijl 
daarentegen de naaste nevelvlek reeds 4,5 millioen lichtjaren van ons verwij-
derd is, d.w.z. de lichtstraal van deze nevelvlek, die thans ons gewapend oog 
treft, is voor 4,5 millioen jaren van daar op reis gegaan. Dc meest verwij-
derde en voor ons nog zichtbare nevelvlek moet ten minste 20 millioen 
lichtjaren van ons verwijderd zijn! Wil men uit deze feiten tot den ouderdom 
der wereld besluiten, dan staat het onwrikbaar vast, dat de tegenwoordige 
orde der hemellichamen reeds voor millioenen jaren bestond. Inderdaad 
lezen wij, bij de beschouwing des hemels, slechts de processen af van 
langvervlogen tijden, en toestanden, die wellicht reeds bestaan hebben eer 
onze aarde zich als zelfstandig lichaam van het zonnestelsel heeft afge-
scheurd, doen zich tengevolge van de genoemde betrekkingen aan ons voor 
als tegenwoordige toestanden. »Indien Neptunus door de een of andere ge-
beurtenis vernietigd werd, zouden wij die planeet nog 4 à 5 uren aan den 
hemel zien want zoolang duurt het eer haar licht ons bereikt. Indien het licht 
van Arktures plotseling werd uitgedoofd, zouden wij die ster toch nog 24 ja-
ren lang aan den hemel zien prijken. Als een der helderste en grootste sterren 
aan den hemel praalt Alcyone, maar toch kunnen wij niet beweren. dat deze 
ster werkelijk bestaat; wij weten alleen dat zij vóór ongeveer 573 jaren nog 
bestond. Want, tengevolge van den grooten afstand, waarop Alcyone van ons 
verwijderd is, treffen ons op dit oogenblik eerst die stralen, welke de ster 
afzond, toen de 13de eeuw onzer jaartelling ten grave daalde. Voor de verst 
afstaande, nog afzonderlijk waarneembare sterren berekent men den lichttijd 
op duizendtallen van jaren want, om slechts den straal des melkwegs te door-
loopen, behoeft de lichtstraal een tijdperk van 3371 jaren. Een lichttijd van 
millioenen jaren moeten wij aannemen voor de buitenste kosmische nevels. – 
Ja, het is aan geen twijfel onderhevig, of er bestaan sterren, die nu nog niet 
voor ons zichtbaar zijn, omdat haar licht de aarde nog niet heeft bereikt en 
weder andere, die zoover van ons verwijderd zijn, dat haar licht niet meer op 
de aarde kan komen, dewijl deze reeds vóór dien tijd heeft opgehouden te 



bestaan, òf omdat de kracht van het licht te zwak is voor die lange reis.” 
(Karel, baron du Prel: Der Kampf um's Dasein am Himmel. 1874).

Dat echter ook deze sterren niet het einde van de met lichamen bezaaide 
hemelruimte bepalen, kunnen wij afleiden uit de volgende eenvoudige 
beschouwing. Alle hemellichamen gehoorzamen aan de wet der zwaarte en 
trekken elkander aan. Zoodra nu eene eindigheid van wereldlichamen wordt 
aangenomen, dan heeft die aantrekking plaats in de richting van het denk-
beeldige zwaartepunt dezer wereld, alzoo in de richting van het middelpunt, 
en het resultaat dezer aantrekking zou dan moeten zijn de vereeniging van 
alle stof in een enkel wereldlichaam. Al nemen wij de afstanden der uiteinden 
nog zoo groot, de genoemde vereeniging moet toch eindelijk plaats grijpen. 
Daar nu zulks niet geschiedt, of niet heeft plaats gehad, ofschoon de wereld 
sedert een oneindigen tijd bestaat, zoo kan er zulk eene aantrekking naar het 
midden niet aanwezig zijn. En die aantrekking naar bet middelpunt kan ner-
gens anders door worden opgeheven, dan doordat aan gene zijde van de ons 
zichtbare hemellichamen weder andere lichamen bestaan, die eene aantrek-
king naar buiten uitoefenen - en zoo voort, tot in het oneindige. Elke denk-
beeldige begrenzing vernietigt de mogelijkheid eener wereld! Konden wij 
alzoo geene begrenzing der stof in het kleine vinden, nog minder zijn wij in 
staat tot eene begrenzing in het groote te geraken; wij verklaren dus de stof 
voor oneindig naar beide richtingen, in het grootste zoowel als in het kleinste 
en onafhankelijk van elke begrenzing in ruimte en tijd. Wanneer wij langs de 
wetten van het denken komen tot eene deelbaarheid der materie tot in het 
oneindige, wanneer het volgens diezelfde wetten onmogelijk is, eene ein-
digheid van ruimte, en alzoo een niets, zich zelfs ook maar voor te stellen, 
dan zien wij hier eene merkwaardige en bevredigende overeenstemming 
tusschen de wetten der logika en de resultaten onzer natuurwetenschappe-
lijke onderzoekingen. Wij zullen later gelegenheid vinden, de identiteit van 
de wetten van het denkvermogen met de mechanische wetten der buiten-
wereld, ook in andere opzichten, aan te toonen; de eerste toch zijn een 
noodzakelijk produkt der laatste.

»Buiten het menschelijk verstand", zegt Radenhausen in zijn »Isis", Band IV, 
pag. 172, »bestaat er ruimte noch tijd; deze begrippen zijn willekeurigheden 
van den mensch, tot welke deze kwam door de vergelijking en rangschikking 
der verschillende indrukken, die hij van de wereld ontving. Het begrip 
ruimte ontstond uit de samenvoeging van de verschillende vormen der de 
ruimte opvullende stof, in welke vormen zich de buitenwereld voor elken 
mensch afzonderlijk afspiegelt. Het begrip tijd vormt hij door de samen-



voeging van de verschillende vormen der veranderingen in de ruimte 
(beweging), in welke de buitenwereld op iederen mensch afzonderlijk werkt, 
enz. Buiten ons is echter het onderscheid in ruimtevulling en ruimteverander-
ing niet voorhanden, want alles is in gestadige vervorming begrepen; alles 
wat is, is tevens vullend en veranderlijk, is nergens in stilstand enz. enz."



WAARDE DER STOF.

De tijden zijn voorbij, waarin men zich den geest onafhankelijk 
dacht van de stof. Maar ook die tijden gaan voorbij, waarin men denkt 
het geestelijke te verlagen, omdat het zich slechts uit in de stof.          
MOLESCHOTT. 

Er is noch geest, noch stof in den gewonen zin des woords, maar 
slechts een éénig iets, dat beide tegelijk is.                                  
SCHLEICHER. 

De stof verachten, – ons eigen lichaam minachten, omdat het aan de stoffe-
lijke wereld toebehoort, natuur en wereld als stof te beschouwen, dat men 
van zich af tracht te schudden, ja zelfs zijn eigen lichaam te schenden en te 
kwellen, daartoe kan slechts eene uit onwetendheid en fanatisme ontsproten 
verwarring van begrippen voeren. Door een ander gevoel wordt hij bevan-
gen, die met het oog eens onderzoekers de stof op hare duizenderlei verbor-
gen wegen gevolgd heeft, die een blik heeft geslagen in haar machtig en zoo 
oneindig verscheiden werken, die erkend heeft, dat de stof niet aan den geest 
is ondergeschikt, maar daarvan de evenknie is, die weet, dat beide elkander 
met zulk eene noodzakelijkheid beheerschen, dat de een zonder de ander niet 
kan bestaan, en dat de stof is de drager der geestelijke kracht en van alle 
menschelijke en aardsche grootheid; hij zal wellicht met een onzer uit-
stekendste natuurkundigen eene zekere geestdrift voor het stoffelijke gevoe-
len, »welks vereering voorheen een misdaad was." Hij, die de stof minacht, 
minacht zich zelf en de geheele schepping; hij, die zijn lichaam mishandelt, 
mishandelt ook zijn geest en berokkent zichzelf te meer schade, naarmate hij 
daarin te meer in zijn dwaze inbeelding eene winst voor zijn ziel denkt te er-
langen. Materialisten, – met dien zoo verachtelijk klinkenden naam hoort 
men dikwijls hen bestempelen, die zoodanige voorname verachting van het 
stoffelijke niet deelen en zich inspannen om aan de stof en door de stof de 
krachten en wetten van het zijn te doorgronden; die erkend hebben, dat niet 
de geest de wereld uit zich heeft gebouwd, en dat het daarom ook niet moge-
lijk zijn kan, alleen met diens hulp en zonder eene nauwkeurige kennis der 
stof en harer wetten tot de kennis der wereld te geraken. Heden kan die naam 
in den aangewezen zin slechts nog als een eeretitel gelden. Aan de materialis-
ten en de materialistische wereldbeschouwing is het te danken, dat het men-
schelijk geslacht meer en meer op de armen der in hare wetten gekende en 



bedwongen stof omhoog wordt gedragen – dat wij heden, ontdaan van de 
boeien der zwaartekracht, met de snelheid des winds over de oppervlakte 
der aarde ijlen, en dat wij thans met de snelheid der gedachte elkander onze 
meeningen kenbaar maken tot in de afgelegenste oorden. Tegenover zulke 
feiten moet de wangunst zwijgen en de tijden zijn voorbij, in welke eene door 
de fantasie bedrieglijk voorgespiegelde wereld den menschen meer gold, dan 
de werkelijkheid. In de middeleeuwen hadden zoogenaamde knechten Gods 
het zoo ver gebracht, dat men de stof eene stelselmatige verachting waardig 
keurde en zijn eigen lichaam, dat edele kunstgewrocht der natuur, aan den 
schandpaal nagelde. Sommigen kruisigden zich zelf, anderen martelden zich; 
benden van geeselaars, flagellanten genoemd, doorkruisten het land, openlijk 
roem dragende op hunne vrijwillig ontvleesde lichamen: de schranderste 
middelen werden uitgedacht om kracht en gezondheid te doen kwijnen, om 
den geest, dien men als iets bovennatuurlijks aanzag, als iets onafhankelijks 
van de stof, het overwicht te doen verwerven op zijn zondigen drager. De 
heilige Bernhard had, gelijk Feuerbach vertelt, door overdreven ascetisme 
zoodanig zijn smaak verloren, dat hij vet voor boter at, olie voor water dronk; 
en Rosta vermeldt, dat IN VELE KLOOSTERS DE PRIORS HUNNEN MON-
NIKEN JAARLIJKS MEERMALEN DEDEN ADERLATEN OM DE DRIFTEN 
TE BETEUGELEN DIE DOOR DEN GEESTELIJKEN DIENST ALLEEN NIET 
TE ONDERDRUKKEN WAREN. 

Maar hij bericht tevens, dat de beleedigde natuur zich menigwerf wreekte, 
en dat oproeren in deze levende graven, bedreigingen tegen de superieuren 
met gift en dolk niet tot de zeldzaamheden behoorden. 

Zulke verkeerdheden zijn gelukkig in onzen tijd uitzonderingen geworden. 
Een beter inzicht heeft ons geleerd, der stof, zoowel binnen als buiten ons, 
eerbied te bewijzen. Laten wij ons lichaam niet minder vormen en bewaren 
dan den geest, en vergeten wij nimmer, dat beide één en ondeelbaar zijn, en 
dat het goede 't eene deel aangedaan, ook het andere ten beste komt! In een 
gezond lichaam alleen woont eene gezonde ziel! 

»Dit geheele eiland (Capraria)," zegt reeds een oud-romeinsch schrijver, ten 
tijde van de invoering des Christendoms in een ten ondergang gedoemd en 
zijn verval tegensnellend wereldrijk, »is bevolkt met, of liever misvormd 
door menschen, die het licht vlieden. Zij noemen zich monniken of kluize-
naars, omdat zij afgezonderd leven en ontslagen willen zijn van getuigen 
hunner handelingen. Zij schuwen de gaven des geluks, uit bezorgdheid deze 
te verliezen; en om niet ongelukkig te worden, wijden zij zich aan een staat 
van vrijwillige ellende. Hoe smakeloos zijn zij in hunne keuze ! hoe ver-



dwaald is hun verstand ! de ellende van het menschelijke leven vreezen ze, 
zonder in staat te zijn de zaligheden daarvan te genieten! Deze melancho-
lische waanzin is, òf het gevolg eener ziekte, of schuldbesef spoort deze onge-
lukkigen aan, tegen hun lichaam te woeden en dit eene pijniging op te leg-
gen, waarmede de hand der gerechtigheid slechts weggeloopen slaven tuch-
tigt." 1) 

Aan den anderen kant evenwel moeten wij niet vergeten, dat wij niets meer 
zijn dan een verdwijnend, zij het dan ook noodzakelijk deel des geheels, dat 
vroeger of later zich weder in dit geheel moet oplossen. De stof in haar geheel 
is de alles voortbrengende en alles in zich opnemende moeder van al wat is. 

Geen volk wist het rein menschelijke beter in zichzelf te eeren dan de 
Grieken, en geen volk wist het leven beter te waardeeren als tegenstelling van 
den dood. Lucianus verhaalt: »Als men den griekschen wijsgeer Dämonax, 
eenen honderdjarigen grijsaard, voor zijn dood vroeg, hoe hij wilde begraven 
worden antwoordde hij: »bekommert u daarover niet, de reuk zal mijn lijk 
wel begraven." – »Maar wilt gij dan" was de wedervraag zijner vrienden, 
»aan honden en vogels tot spijs verstrekken?" – »Waarom niet," antwoordde 
hij, »ik heb, zoolang ik leefde getracht den menschen zooveel mogelijk nuttig 
te zijn, waarom zou ik dan na mijnen dood den dieren ook niet iets geven?"

Onze moderne menschheid kan zich echter tot zulk eene zienswijze niet 
verheffen. Haar stinkende lijken eeuwen lang met zerken te barricadeeren, of 
met ringen aan de vingers in familiegraven op te sluiten, zulk eene handel-
wijze komt haar waardiger voor, dan aan het geheel iets terug te geven, wat

1) Zie de beroemde »Geschiedenis van het verval en den ondergang van het romeinsche 
rijk" door Gibbon, die nog zelf ten aanzien der monniken en kloosters van dien tijd er bij 
voegt: »De vrijheid des geestes, de bron van elke verstandige en edelaardige gezindheid, 
werd door lichtgeloovigheid en onderworpenheid vernietigd; en de monnik, die de mis-
dadige denkwijze van een slaaf aannam, volgde blindelings het geloof en de hartstochten 
zijns geestelijken tirans. De rust der Oostersche Kerk werd door een zwerm van dwepers, 
die even zoo min vrees als verstand, noch menschelijkheid bezaten, gestoord; en de keizer-
lijke troepen schaamden zich niet te bekennen, dat zij liever vochten tegen de wildste bar-
baren dan tegen deze lieden." En op eene andere plaats: »zij trachtten zich zooveel zij ver-
mochten te verplaatsen in dien ruwen en ellendigen toestand, in welken de diermensch 
slechts weinig verheven is boven zijne viervoetige natuurgenooten; en er was eene talrijke 
sekte van Anachoreten, die hunnen naam ontleenden aan de omstandigheid, dat zij zich 
niet schaamden met het vee te gaan grazen in de velden van Mesopotamie." Ook haalt bij 
eene op den rijkdom der toenmalige kloosters betrekking hebbende karakteristieke opmer-
king van Zosimus aan n.l. dat de christelijke monniken, om de armen te bevoordeelen, een 
groot aantal menschen tot den bedelstaf hebben gebracht. 



zij daarvan ontvangen heeft, en dat zij daaraan op den duur toch niet 
onthouden kan. 

Een geneesheer-theoloog, professor Leupoldt te Erlangen, beweert, dat zij, 
die in plaats van God, van de stof uitgaan, eigenlijk afstand moesten doen 
van alle wetenschappelijke begrippen, omdat zij zelfs niet het geringste na-
tuur- of stofdeeltje, nog minder de natuur en stof in haar geheel kunnen vat-
ten, althans in geen geval tot haar innerlijk wezen kunnen doordringen. Eene 
redevoering meer geschikt voor een theoloog dan voor een arts! Hebben dan 
zij, die van God en niet van de stof uitgaan, ons ooit eene verklaring kunnen 
geven van de hoedanigheid der stof, of van de wetten, naar welke volgens 
hun zeggen de wereld geregeerd wordt? Kunnen zij ons zeggen of de zon 
zich beweegt dan of deze stilstaat? of de aarde rond is of plat? – welke de 
doeleinden Gods zijn? enz. Neen! want zulks is eene onmogelijkheid. »In de 
beschouwing en het onderzoek der natuur van God uitgaan" – is eene 
spreekwijze zonder zin, die niets beteekent en tot niets leidt. 

Die treurige richting van het natuurkundig onderzoek en de wijsgeerige na-
tuurbeschouwing, die waande van theoretische of methaphysische praemis-
sen uit te kunnen gaan, om de wereld te construeeren en de natuurkundige 
waarheden langs enkel speculatieven weg te kunnen vaststelIen, is gelukkig 
sinds lang overwonnen; wij hebben den grooten vooruitgang en de glorierijke 
uitwerkselen, waarop de natuurkunde in de laatste tientallen van jaren mag 
bogen, te danken juist aan eene tegenovergestelde, wetenschappelijke richt-
ing. Waarom zullen dan diegenen, welke van de stof uitgaan, de stof niet 
kunnen begrijpen? In de stof wonen alle natuurkundige en geestelijke krach-
ten, die door de stof aIleen tot openbaring komen; de stof is de eerste oorzaak 
van al wat is. 

Waaraan kunnen wij ons dus bij dat onderzoek van de wereld en het zijn, in 
de eerste plaats beter vastklampen dan aan de stof zelf? Dat hebben door alle 
tijden heen al die natuuronderzoekers gedaan, die werkelijk dien naam ver-
dienen; en niemand, die heden ten dage naar dien titel streeft, denkt er aan 
anders te handelen. 

»Maar wanneer de poging," zegt John Stuart Mill, »om de stoffelijke voor-
waarden voor de werkzaamheid van onzen geest te bepalen, »materialisme" 
heet, dan moet elke theorie, die aanspraak maakt op redelijkheid, materialis-
tisch zijn." 

»Iedere wetenschap als zoodanig," zegt Häckel, »is natuurkundige en gees-
telijke wetenschap te gelijk. De mensch staat niet boven maar in de natuur." 



De materialisten, ofschoon deze verdacht geworden uitdrukking niet past 
voor de aanhangers eener leer, die stof, kracht en geest niet als iets scheid-
baars, maar als woorden voor eenzelfde begrip opvatten, worden door hunne 
talrijke tegenstanders met eene groote menigte beschuldigingen overstelpt, 
onder welke het verwijt van »ruwheid" (meestal in zedelijken zin genomen) 
eene hoofdrol speelt. Zij kunnen zich hierover troosten met het voorbeeld van 
den grooten griekschen wijsgeer Anaxagoras, die met een voor zijn tijd be-
wonderenswaardigen profetischen blik, de zon niet als een god, maar als een 
vuurklomp, als eene gloeiende steenmassa beschouwde en om die reden 
Athene moest verlaten. Zijn groote tijdgenoot Sokrates noemde hem wegens 
deze theorie een »ruw mensch." Dit voorbeeld, waaraan wij zooveel duizen-
den van gelijken aard zouden kunnen toevoegen, bewijst ons, hoe juist F. 
Mohr oordeelt, als hij zegt, dat er meer moed toe behoort, nieuwe waarheden 
uit te spreken, dan om tegen vijandelijke kanonnen in te stormen. 



DE ONVERANDERLIJKHEID DER NATUURWETTEN.

 
Het wereldbestuur wordt niet geregeld door een buiten de wereld staand 

verstand, maar door een in de kosmische krachten en hare onderlinge ver-
houdingen gelegen rede.       !! ! ! STRAUSZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

In de onverstoorbare harmonie der natuur vinden wij een eenvoudig be-
wijs voor de onveranderlijkheid harer wetten: elk wonder veronderstelt eene 
opheffing dezer laatste, en dit laat de natuur zich evenmin welgevallen, als 
elke andere wonderdadige inmenging in haar gebied. Alles in de natuur, van 
de mot af, die in de zonnestralen danst, tot aan den menschelijken geest, die 
uit de mergzelfstandigheid der hersenen stroomt, wordt beheerscht door 
vaste beginselen. ! ! ! ! ! ! H. TUTTLE.

 
Wanneer de moderne wetenschap het wonder loochent, dan doet zij zulks 

alleen, om ons eene wereld te toonen, die zelf een eeuwig wonder is. ! !
! ! ! ! ! ! ! ! A . LANGEL. 

 
De wetten, naar welke de werkzaamheid der natuur plaats grijpt, naar 

welke de stof zich beweegt, nu eens vernietigend, dan eens opbouwend, ter-
wijl zij de menigvuldige organische en anorganische vormingen te voorschijn 
roept, zijn eeuwig en onveranderlijk. Een strenge, onverbiddelijke noodzake-
lijkheid beheerscht de massa en den loop der natuur. »De natuurwet" zegt 
Moleschott »is de strengste uitdrukking der noodzakelijkheid." Hier heerscht 
geen uitzondering, geen beperking, en geen denkbare macht is in staat zich 
boven deze noodzakelijkheid te verheffen. 

Immer en in alle eeuwigheid valt de steen, die niet ondersteund wordt, 
naar 't middelpunt der aarde; en nooit heeft de zon gehoorzaamd en nimmer 
zal zij gehoorzamen aan een bevel, dat haar toeroept stil te staan. Eene meer 
dan duizendjarige ervaring vestigde bij den natuuronderzoeker, met steeds 
klimmende en eindelijk onomstootbare zekerheid, de overtuiging, dat de na-
tuurwetten onveranderlijk zijn; zelfs de geringste twijfel aangaande die waar-
heid is dan ook bij hem weggevaagd. Stuk voor stuk heeft het oorspronkelijk 
kinderlijk geloof der volken plaats moeten maken voor de naar waarheid 
zoekende wetenschap. Donder en bliksem zijn met de verduisteringen der 
hemellichten ontrukt aan de handen der Goden, en de geduchte krachten der 
vroegere titanen zijn geketend, voor de voeten van het bevelende menschen-



kind nedergelegd. Wat onverklaarbaar, wonderbaarlijk, door bovennatuur-
lijke machten beheerscht scheen, in 't licht van het natuur-onderzoek bleek 
het alras te zijn eene werking van tot nog toe onvolkomen gekende natuur-
krachten; de macht van geesten en goden week met spoed voor de weten-
schap terug! Het bijgeloof moest onder de beschaafde volken vallen en het 
weten in deszelfs plaats treden. Met het volste recht en de meest weten-
schappelijke juistheid kunnen wij heden ten dage zeggen: Er is niets wonder-
lijks: alles, wat er gebeurt, gebeurde en zal gebeuren, op eene natuurlijke 
wijze, d. w. z. op eene wijze, die alléén bepaald wordt door een van wetten 
afhankelijk samentreffen der van eeuwigheid voorhanden stoffen en der 
daarmede verbonden krachten.  

Geene omwenteling op de aarde of in den hemel, zij moge nog zoo hevig 
zijn, kon op eene andere wijze tot stand komen; geen machtige, van boven uit 
den aether voorkomende hand hief de bergen omhoog, verplaatste de zeeën 
of schiep de dieren en menschen, naar een persoonlijken inval of een per-
soonlijk welbehagen, maar dat alles geschiedde door dezelfde krachten, als 
die nog heden bergen en zeeën verzetten en levende wezens voortbrengen; 
dit alles geschiedde als de uitdrukking der strengste noodzakelijkheid. Als 
vuur en water samenkomen, dan moeten er dampen ontstaan, die hun on-
weêrstaanbre kracht uitoefenen op de omgeving. Als er een zaadkorrel in de 
aarde valt, moet hij groeien; daar, waar de bliksem wordt aangetrokken, moet 
hij inslaan. – Is er iemand, die aan deze waarheden twijfelt? Niemand, die de 
natuur en al wat hem omringt, ook slechts maar oppervlakkig heeft gadesla-
gen, die de verovering der natuurwetenschappen ook maar slechts in de 
ruwste omtrekken kent, kan wankelen in zijn overtuiging, dat de natuurwet-
ten noodzakelijk en onveranderlijk zijn. 

Niets anders dan met de lotgevallen der natuur is het gelegen met de lotge-
vallen der menschen; uit natuurlijke verhoudingen voortgesproten, zijn zij 
evenzeer van natuurlijke wetten afhankelijk en ook zij moeten zonder uit-
zondering gehoorzamen aan die strenge onverbiddelijke wet der noodzake-
lijkheid, waardoor alles beheerscht wordt, wat er bestaat. Het ligt in de na-
tuur van al wat leeft, dat het ontstaat en vergaat, en niets ter wereld heeft on-
der de levende wezens nog eene uitzondering op dien regel gemaakt; de 
dood is de zekerste rekening, die wij kunnen opmaken en de onvermijdelijke 
sluitsteen van elk afzonderlijk bestaan. De hand des doods wordt niet tegen-
gehouden door het smeeken eener moeder, de tranen eener gade, de wan-
hoop des echtgenoots. »De natuurwetten" zegt Vogt »zijn ruwe, onbuigzame 
machten, die noch zedeleer, noch teederheid kennen." Geen hand weêrhoudt 



de wenteling der aarde, door geen gebod blijft de zon stil staan, niets stuit de 
woede der worstelende elementen, geen stem roept de dooden op uit hun 
slaap, geen engel bevrijdt de gevangenen uit hunnen kerker, geene hand uit 
de wolken reikt den hongerigen brood, geen teeken uit den hemel verschaft 
bovennatuurlijke kennis; »de natuur" zegt Feuerbach, »antwoordt niet op de 
klachten en de vragen der menschen; zij werpt hem onverbiddelijk op zich 
zelf terug." En Luther zegt op de hem eigenaardige manier: »de ervaring leert 
ons, dat God zich in zijn voornaamheid niet stoort aan dit tijdelijke Ieven. " – 
»Een geest, die in zijn uitingen onafhankelijk is van de macht der natuur," - 
zoo spreekt Liebig »kan voor ons niet bestaan; want nog nimmer heeft een 
onbevooroordeeld en wetenschappelijk verlicht mensch zulke uitingen waar-
genomen." En hoe kon zulks anders zijn? Hoe zou de onverstoorbare orde, 
waarin de dingen zich bewegen, ooit gestoord kunnen worden, zonder een 
onheelbare scheur in de wereld te veroorzaken, zonder ons en het al aan eene 
troostelooze willekeur over te leveren zonder iedere wetenschap te ken-
merken als kinderachtige beuzeling, elke aardsche bemoeiing als vergeef-
schen arbeid? – 

Zulke uitzonderingen op den regel, zulke opheffing van de natuurlijke orde 
der dingen heeft men wonderen genoemd, en zulke wonderen zouden er te 
allen tijde in menigte hebben plaats gehad.

Zij danken hun ontstaan deels aan berekening, deels aan het bijgeloof en 
aan die eigenaardige zucht naar het wonderbaarlijke en bovennatuurlijke, die 
zoo onuitwischbaar diep der menschelijke natuur schijnt ingeprent te zijn. 
Het valt den mensch moeilijk, hoe duidelijk de feiten ook spreken, zich te 
overtuigen van de onveranderlijkheid der natuurwetten, naar welke alles 
plaats grijpt, ofschoon hij overal en in alles door deze omringd is. Het is alsof 
die wetten een drukkend gevoel op hem uitoefenen, en steeds bekruipt hem 
de begeerte om iets te ontdekken, dat op de heerschappij dier wetten inbreuk 
maakt. Die begeerte vond te meer speelruimte naarmate het menschdom jon-
ger en minder ontwikkeld was, en naar die mate was het wonder veelvuldi-
ger. Ook in den tegenwoordigen tijd ontbreekt het bij wilde of onwetende 
volken en onbeschaafde lieden niet aan wonderen en met bovenaardsche 
krachten toegeruste geesten. Het zou woorden verspillen zijn, indien wij ons 
nog verder moeite wilden geven om de natuurkundige onmogelijkheid van 
het wonder te bewijzen. Geen beschaafd mensch die zich eens heeft over-
tuigd van de onveranderlijke orde der dingen, laat staan een natuurkundige, 
kan heden ten dage nog geloven aan het wonder. Het is onbegrijpelijk, hoe 
een zoo helder en scherpzinnig man als Ludwig Feuerbach zooveel dialektiek 



kon verspillen om de wonderen der Christelijke Kerk te weerleggen. Welke 
godsdienststichter heeft het onnoodig gekeurd, zich met een aanhangsel van 
wonderen toegang tot de wereld te verschaffen? En heeft niet de uitkomst 
bewezen, dat hij gelijk had? Welke profeet, welke heilige heeft geen won-
deren verricht? Welke wonderzuchtige ziet nog heden ten dage, elken dag, 
elk uur niet wonder op wonder? Behooren de klopgeesten (bij den tafeldans) 
ook niet tot de rubriek wonderen? Voor het oog der wetenschap zijn alle 
wonderen gelijk, n.l. resultaten eener verkeerd geleide fantasie. »Wonderen," 
zegt het beroemde Système de la nature, »bestaan er slechts voor hen, die ze 
niet lang genoeg bestudeerd hebben." 

»Elk wonder," zegt Cotta, »wanneer het bestond, zou tot de overtuiging vo-
eren, dat de schepping niet die vereering waard was, die wij allen haar bewij-
zen, en de mysticus zou uit de onvolkomenheid van het geschapene nood-
wendig moeten besluiten tot de onvolkomenheid des scheppers." 

»Wonderen," zegt Giebel, »zijn de grootste schrikbeelden op natuurweten-
schappelijk gebied, waar niet bet blinde geloof, maar het door eigen overtuig-
ing gewonnen inzicht kracht van wet heeft." 

En de fransche schrijver Jouvencel 1): » Er bestaat geen toeval of wonder, 
maar alle verschijnsels der natuur zijn uitvloeisels van bepaalde wetten." 

De godgeleerden noemen het eene gode onwaardige beschouwing, als men 
de wereld vergelijkt bij een uurwerk dat vanzelf aan den gang blijft; God is, 
volgens hen, veeleer de regulateur en de zich steeds opnieuw openbarende 
scheppende kracht. Daarom heeft men het A. von Humboldt zoo kwalijk ge-
nomen, dat hij den kosmos heeft voorgesteld als een complex van natuurwet-
ten en niet als het produkt van een scheppenden wil. (Erdmann.) Men zou 
met evenveel recht het den natuurwetenschappen kwalijk kunnen nemen, dat 
zij er eenmaal zijn; niet deze zijn het, maar de natuur zelf, die ons den kos-
mos leert kennen als een complex van vaste wetten. Al, wat theologisch ei-
genbelang of wetenschappelijke bekrompenheid tegen deze daadzaak kan 
inbrengen, lijdt schipbreuk op de kracht der feiten, die duidelijk en zonder 
eenigen twijfel over te laten, zich slechts vóór ééne richting verklaren. Het 
ontbreekt, wel is waar, den tegenstanders der natuurwetenschap ook niet aan 
quasi-feiten; God deed de Roode zee uitdrogen om de Joden er door te laten 
trekken; hij verschrikt de menschen nu en dan door kometen en zonsverduis-
teringen; hij kleedt de leliën des velds en spijzigt de vogelen des hemels. 

Maar welk verstandig mensch kan, in onzen tijd, in die zaken iets anders

1) Grundzüge einer Geschichte der Schöpfung (Duitsche vertaling) Hasselberg, Berlin



zien, dan het eeuwige, onveranderlijke spel en werk der natuurkrachten? en 
wie wist niet dat ook de vogelen des hemels geen weerstand kunnen bieden 
aan honger en dorst? – En kan men het eindelijk beschouwen als zulk een 
gode waardig begrip, wanneer men zich de godheid denkt als eene kracht, 
die nu en dan eens aan de wereld een stootje geeft, of een schroefje op zijn 
plaats brengt enz. even als een uurwerkmaker! Men zegt dat God de wereld 
volmaakt schiep; maar in dit geval heeft de wereld geen reparateur van 
noode. 

Bij alle natuuronderzoekers is dan ook de overtuiging gevestigd, dat de na-
tuurwetten onveranderlijk zijn; alleen verschillen zij in de wijze, waarop zij 
deze waarheid in overeenstemming trachten te brengen met het eigenmachtig 
bestuur of het bestaan eener zoogenaamde absolute macht of persoonlijke 
Scheppingskracht. Zowel natuurkundigen als wijsgeeren hebben zich in ver-
schillende richtingen op dit gebied gewaagd; naar onze meening evenwel al-
len met even ongunstig gevolg. Deze proefnemingen kunnen langs den weg 
der wetenschap niet veel hoop koesteren op een bevredigenden uitslag; zij 
komen òf met de feiten in tegenspraak, òf zij treden op het gebied des ge-
loofs, òf zij verschuilen zich achter moeilijk te ontwarren onduidelijkheden. 
Zoo zegt b.v. Oersted: »De wereld wordt door een eeuwige rede geregeerd, 
die ons hare werkingen openbaart in onveranderlijke natuurwetten." Nie-
mand echter zal kunnen begrijpen, hoe eene eeuwige en regeerende rede met 
onveranderlijke natuurwetten in overeenstemming is te brengen. Of de na-
tuurwetten regeeren, of de eeuwige rede; beiden te samen zouden elk oogen-
blik met elkander in botsing komen; het regeren der laatste zou dat der eerste 
onnoodig maken, terwijl het bestuur der onveranderlijke natuurwetten geen 
persoonlijk ingrijpen van derden duldt en daardoor zou ophouden regeeren 
genoemd te kunnen worden. Aan den anderen kant moge hier eene uitspraak 
van dienzelfden Oersted volgen voor hen, die door het geloof aan de werking 
van onveranderlijke natuurwetten zich beangst en neêrgedrukt gevoelen. 
»Dit geloof" zegt Oersted, »schenkt rust aan de ziel en brengt haar in harmo-
nie met de natuur terwijl zij gereinigd wordt van die bijgeloovige vrees, die 
voortspruit uit den waan, dat krachten buiten de door de rede vastgestelde 
orde, in den eeuwigen gang der natuur kunnen ingrijpen. 1) 

1) Sedert de resultaten der moderne natuurwetenschap, door populaire geschriften ook 
in wijderen, niet streng wetenschappelijke, kring doordrongen, verhief zich uit alle plaat-
sen en hoeken een geschrei en gejammer over de zoogenaamde troosteloosheid dier resul-
taten, en dit »geheel" is sinds de verschijning van den eersten druk van ons werkje, zoo 
mogelijk nog erger geworden. Zulk een gejammer kan slechts voortspruiten uit onver-



Het slechtst is het wel hen gegaan, die aannamen, dat de hoogste of abso-
lute macht derwijze met de natuurlijke zaken vervlochten is, dat alles, wat er 
geschiedt, door haar onmiddelijken invloed, ofschoon dan ook volgens vaste 
regels plaats heeft, m. a. w. dat de wereld eene volgens wetten bestuurde 
monarchie en wel in zekere mate eene constitutioneele monarchie is. De on-
veranderlijkheid der natuurwetten is van dien aard, dat nooit en nergens een 
afwijking plaats grijpt, dat men nergens en onder geenerlei omstandigheden 
de inwerking eener plooiende en schikkende hand heeft waargenomen, en 
dat de samenwerking dier wetten in vele gevallen geheel onafhankelijk is van 
de regelen eener hoogere rede, en nu eens opbouwend, dan weder vernieti-
gend, dan schijnbaar doelmatig, dan echter weder in volkomen tegenspraak 
met alle wetten van moraal of rede optreedt. Dat er bij de organische of anor-
ganische vormingen, die voortdurend op de aarde ontstaan, geen onmiddel-
lijk besturende hand in het spel kan zijn, zulks wordt door de sprekendste 
feiten bewezen. De eens haar door een bepaald formalisme voorgeschreven 
vormingszucht der natuur is zoo zeer afhankelijk van blinde en toevallige, 
uitwendige omstandigheden, dat zij dikwijls de onzinnigste en ondoelmatig-
ste produkten baart, dat zij dikwijls de kunst niet verstaat van de kleinste 
haar in den weg tredende hinderpalen te vermijden of uit den weg te ruimen, 
en dat zij dikwijls het tegenovergestelde bereikt van datgene, wat zij volgens 
de wetten des verstands of der rede zou moeten bereiken. Wij zullen later in 
het hoofdstuk over theleologie gelegenheid vinden hiervoor een genoegzaam 
aantal voorbeelden aan te halen. Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat deze 
zienswijze de minste aanhangers telt onder de natuurkundigen, die dagelijks

stand. Dat natuur en wereld beheerscht worden door strenge wetten, die geen uitzonder-
ing toelaten, wier perken niemand vermag te overschrijden, het bewustzijn, dat niets in of 
buiten ons willekeur, maar alles noodzakelijk is, – zulks is integendeel veeleer geschikt om 
in het gemoed van een verstandig mensch een gevoel van nederigheid, rust, tevredenheid 
en achting voor zichzelf aan te kweeken, en hem een steunpunt in zijn binnenste te ver-
leenen, dat niet berust op onzekere inbeeldingen, maar op de zekerheid der waarheid. 
Elke andere voorstelling die de bestemming van den mensch wil afleiden uit zijn verhou-
ding tot een onbekend, willekeurlg voortbrengend en heerschend iets, vernedert hem tot 
een speelbal van onbekende machten, tot den krachteloozen en onwetenden slaaf van een 
onzichtbaren meester. "Zijn wij dan als jonge varkens, die ten behoeve van vorstelijke 
schotels met roeden dood moeten worden gegeeseld ten einde hun vleesch malscher te 
maken?" (Hérault in Georg Büchners: Danton's Tod.) –  »Wie deze (de materialistische) 
wereldbeschouwing troosteloos vindt" zegt zeer treffend A. Wieszner (Der wiedererstan-
dene Wunderglaube, Leipzig, 1875), »philosopheert met wenschen, in plaats van met 
denkbeelden." 



en ieder uur in de gelegenheid zijn, zich te overtuigen van de zuiver werk-
tuigelijke werking der natuurkrachten. Meer aanhangers vond die zienswijze, 
welke hierin eene bemiddeling zoekt, dat zij, wel is waar, door de feiten ge-
drongen moet erkennen, dat het tegenwoordig spel der natuurkrachten van 
zuiver mechanischen aard is, onafhankelijk van iederen aandrang van buiten, 
in geen enkel opzicht willekeurig, maar, dat men daarentegen ook moet aan-
nemen, dit alles niet zoo van eeuwigheid is geweest. Zij veronderstellen di-
ensvolgens, dat eene met de hoogste rede begaafde, scheppende kracht de 
stof heeft geschapen, dat deze hierin de wetten heeft neêrgelegd en onaf-
scheidelijk daarmede verbonden, opdat de stof zich daarnaar zou gedragen 
en werken, m. a. w. dat de schepper den eersten stoot aan de wereld heeft ge-
geven en daarna zich in volkomen rust heeft teruggetrokken. »Er zijn vele na-
tuurkundigen, zegt Rudolf Wagner (Ueber Wissen und Glauben, 1854) »die, 
ja, eene oorspronkelijke schepping aannemen, maar tevens beweren dat de 
wereld na die scheppingsdaad aan haar lot is overgelaten en nu door de 
deugdelijkheid van haar eigen mechanisme wordt in orde gehouden." Wij 
meenen het onhoudbare van zoodanige zienswijze reeds vroeger genoeg-
zaam te hebben aangetoond, en wij hopen hier beneden nogmaals daarop 
terug te komen, als wij de schepping afzonderlijk bespreken. Daaruit zal 
blijken, dat wij nergens de sporen ontmoeten van eene onmiddellijke schep-
ping, ja, dat de feiten, die ons ten dienste staan, ons er veeleer op wijzen, dat 
wij dit denkbeeld ten eenenmale moeten laten varen en dat wij enkel en al-
leen het eeuwig wisselende spel der natuurkrachten hebben te beschouwen 
als de oorzaak van al wat bestaat en vergaat. 

»Ik ben overtuigd," zeide de groote Kepler reeds, »dat men eerst alle andere 
verklaringswijzen moet opsporen, voor en aleer men zijn toevlucht neemt tot 
eene scheppings-theorie, d. w. z. tot wonderen, want, neemt men deze aan, 
dan vervalt elke wetenschappelijke verklaring."



DE ALGEMEENHEID DER NATUURWETTEN.

De oude mythen verdwijnen, en de afzonderlijke natuurverschijnselen 
worden aaneengevoegd door eenige weinige groote natuurwetten, die de 
veelheid des heelals binden en beheerschen. !! ! GIRARD.! ! !
! !  

Den ontwikkelde verschaft het bewustzijn, dat hij rijker is geworden in 
kennis, grooter genoegdoening, dan de liefde tot het wonderbare in staat is 
hem te schenken. !! ! ! ! ! ! ! W. R. GROVE.

Toen men had leeren inzien, dat de zon, maan en sterren geene aan het he-
melgewelf vastgespijkerde lichten waren, welker doel zou zijn de woonplaats 
der menschen bij dag en nacht te verlichten, – toen men verder had leeren in-
zien, dat de aarde geen voetbank was voor de voeten Gods, maar een ster 
onder de sterren of een stofje in den wereld-oceaan, toen was de menschelijke 
geest erop bedacht, om zich voor de avontuurlijke voorstellingen, die hem 
voor de nabijheid waren ontnomen, in de verte zooveel te meer schadeloos te 
stellen. Verwijderde wereldstreken moesten toen schitteren in een glans van 
wonderen en paradijzen; men liet op verafgelegen planeten een geslacht van 
wezens ontstaan met aetherische lichamen, bevrijd van den druk der stof; en 
zij, die den volke hadden geleerd, dat het leven is eene oefenschool voor een 
leven hiernamaals, beijverden zich, hunnen scholieren het heerlijke en onein-
dige uitzicht te openen op een school-cursus van de eene planeet op de an-
dere, van zon tot zon, waarbij de vlijtigen en braven steeds de hoogste, de lui-
aards en goddeloozen de laagste plaatsen zouden innemen. Hoe bekoorlijk 
zulk een vooruitzicht ook zijn mocht voor de aan schooldressuur gewende 
zielen, de nuchtere natuurbeschouwing kan zich moeilijk vinden in zulke 
buitensporige fantasieën. Op het hedendaagsche standpunt onzer wereld-
kennis, kunnen wij ons bezwaarlijk anders voorstellen dan dat dezelfde na-
tuurwetten, door welke wij ons hier gevormd en omgeven zien, het geheele, 
ons zichtbare heelal beheerschen, en dat deze overal op dezelfde wijze en met 
dezelfde noodzakelijkheid bedrijvig zijn, als in onze onmiddellijke omgeving. 
– Bewijzen voor deze stelling hebben de sterrenkunde en natuurkunde ons 
sinds lang in toereikend aantal geleverd. De wetten der gravitatie, d. i. de 
wetten van beweging en aantrekking, zijn in alle hemelruimten, zoover de 
kijker reikt en onze berekening strekt, dezelfde onveranderlijke wetten. De 
bewegingen van alle, zelfs der verst verwijderde hemellichamen, geschiedt 



naar dezelfde wetten, naar welke de op onze aarde voortgeworpen lichamen 
zich bewegen, naar dezelfde wetten, volgens welke een steen valt, een vogel 
voortvliegt, een slinger schommelt, enz. Wanneer wij in ons woonvertrek de 
tallooze stofdeeltjes in den zonnestraal zien dansen, dan wordt de beweging 
dier stofjes door dezelfde wet geregeld, die de beweging bestuurt van de 
sterren-stelsels in de verst afgelegen ruimte des heelals, tot welke ons oog 
met behulp der fijnste werktuigen nog vermag door te dringen, – n.l. door de 
wet der zwaarte. (Du Prel) Alle sterrenkundige berekeningen, die van deze 
ons bekende wetten uitgaande, uitgevoerd zijn geworden voor en toegepast 
op de bewegingen der hemellichamen, bleken bij de uitkomst juist te zijn; 
door berekening alléén hebben de sterrenkundigen het bestaan ondekt van 
sterren, die eerst door den kijker zijn waargenomen, toen men de plaats had 
bepaald, waar ze zich op een zeker oogenblik aan den hemel zouden bevin-
den; 1) zij voorspellen zon- en maan-eclipsen, overgangen van planeten voor-
bij de zon, enz. met nimmer falende zekerheid op uur en minuut af, en 
berekenen de terugkomst van kometen na honderdtallen van jaren. Uit de 
omdraaiings-snelheid van Jupiter leidde men de gedaante dezer planeet af en 
de rechtstreeksche meting bevestigde de juistheid der becijfering. 

Wij weten, dat de andere planeten jaargetijden en dag en nacht hebben 
evnals onze aarde, hoezeer dan ook van verschillende lengte. – De wetten 
van het licht zijn door het geheele heelal dezelfde en wel gelijk aan die op 
onze aarde. Overal heeft het licht dezelfde snelheid, dezelfde samenstelling, 
de breking van het licht volgt overal dezelfde wetten. Het licht dat de verst 
verwijderde vaste sterren door een ruimte van billioenen mijlen tot ons zen-
den, onderscheidt, zich in niets van het licht onzer zon; het is onderworpen 
aan dezelfde wetten en heeft dezelfde samenstelling.

Wij bezitten niet minder toereikende bewijzen voor de stelling, dat de 
wereldlichamen twee eigenschappen geheel op dezelfde wijze bezitten als 
onze aarde en de lichamen, die ons op deze planeet omringen, – t. w. ondoor-
dringbaarheid en deelbaarheid. –  Even als de wetten des licht, zoo zijn ook 
die der warmte overal in 't heelal dezelfde. De van de zon ons toegestraalde 
warmte werkt geheel naar dezelfde beginselen, als de warmtestralen, die 
door onze aarde of door de warmtebronnen, aldaar aanwezig, worden uit-

1) Zoo kwam Leverrier in het jaar 1846 de nog door geen kijker aanschouwde planeet 
Neptunus op het spoor, door zijne opmerkzaamheid te wijden aan de storingen van de 
aan Neptunus voorafgaande planeet Uranus. Toen nu Galle te Berlijn zijn kijker richtte 
naar het door Leverrier berekende punt des hemels, vond hij werkelijk het naar plaats en 
massa reeds bepaalde lichaam. 



gezonden. Van de warmte-verhoudingen zijn evenwel afhankelijk: de vast-
heid, vloeibaarheid en gasvorm der lichamen. Daaruit volgt, dat ook, deze 
toestanden overal onder dezelfde voorwaarden plaats grijpen; maar met de 
voortbrenging van warmte staan weder in innig verband: electriciteit, mag-
netisme, enz. zooals wij reeds in een voorafgaand hoofdstuk hebben aange-
toond, en wel zoodanig, dat zij niet van elkander kunnen gescheiden worden; 
ergo, ook deze kracht moet aanwezig zijn, waar warmte aanwezig is, dus 
overal. Hetzelfde geldt van de betrekking tusschen de warmte en den aard 
der chemische verbindingen en ontledingen; en daaruit volgt dat ook de 
chemische werkingen overal in het wereldruim op dezelfde wijze plaats 
grijpen. – Een nog handtastelijker bewijs wordt ons gegeven door de me-
teoorsteenen, die zichtbare boden uit eene andere niet-aardsche wereld. In 
deze merkwaardige lichamen, die van andere hemellichamen of uit den oer-
aether tot ons komen, kan de scheikunde geen andere stoffen aanwijzen, die 
niet reeds op de aarde aanwezig zijn; zelfs de kristalvormen, die zij aanbie-
den, herinneren ons aan reeds, bekende. 1) – Ook de wordingsgeschiedenis 
onzer aarde moet analoog zijn met de wordings en ontwikkelingsgeschie-
denis van andere hemellichamen. Dat de planeten geen volkomen bolvor-
mige gedaante hebben is ons een bewijs, dat ook deze lichamen, even als de 
aarde, eens vloeibaar zijn geweest, terwijl de langzame ontwikkeling, waar-
door de aarde tot haar tegenwoordigen vorm is gebracht, ook voor de andere 
planeten moet hebben plaats gehad.

»Wanneer de hypothese van Herschell en Laplace juist is," zegt prof. Conte-
jean in eene voordracht over het verleden en de toekomst onzer aarde, »dan 
moet de stof niet enkel binnen ons zonnestelsel, maar in de geheele hemel-
ruimte dezelfde zijn. Zulks wordt ons geleerd door de volgende beschouwin- 
gen: alle vaste sterren, die binnen 't bereik onzer waarneming vallen, hebben 
een sferische gedaante; alle met onze aarde vergelijkbare hemellichamen,

1) »De meeste meteoorsteenen zijn van metallische natuur. Zij bevatten: ijzer (± 96%), 
kobalt, mangaan, chroom, nikkel, koper, arsenik, zink, kali, natron, alluminium, magne-
sium, calcium, titaan, phosphorus, zwavel, ingesprenkelde olivien- en chrysolietkristallet-
jes, en buitendien nog zuurstof – dus enkel stoffen, die ook op de aarde voorkomen, en die 
meerendeels ook nog met behulp der spectraalanalyse in het hulsel der zon zijn aangetrof-
fen. Graham heeft in een door hem onderzochte meteoriet ook waterstof ontdekt. Van 
belang is het op te merken, dat de ingesprenkelde kristallen geheel naar dezelfde kristal-
wetten zijn gevormd als de kristallen op de aarde. De eenheid der krachten in de natuur 
strekt zich alzoo zelfs uit tot de stoffelijke atomen."   ! Prof. SPILLER.



 
alzoo ook de planeten, zijn bovendien in de richting van den aequator uit- 
gezet, aan de polen afgeplat; zij hebben eene dubbele beweging (om hare as 
en om de zon) terwijl de as meer of minder op den loopkring helt – louter 
kenteekenen van een zelfden oorsprong. – Alle wereldlichamen, welker 
nabijheid ons veroorlooft eenigszins nauwkeurig over hunne oppervlakte te 
oordeelen, bevinden zich in dezelfde of althans in gelijksoortige natuurkun-
dige verhoudingen als onze aarde. 

Venus heeft hooge bergen, Mars heeft vaste landen en zeeën, daarbij zomer 
en winter. De maan heeft bergen, vlakten, dalen en vulkanen, evenals de 
aarde. De aëroliethen of uit den hemel gevallen meteoorsteenen, kleine 
wereldlichamen, die zich in groote menigte door het heelal bewegen, zijn 
zonder twijfel eenmaal deelen geweest van dezelfde wereldstof als de zon en 
de planeten; zij zijn gevormd uit volkomen dezelfde stoffen als onze aarde, 
ofschoon zij daarop oorspronkelijk niet thuis behooren. – Eindelijk heeft de 
spectraal-analyse in den laatsten tijd op onweêrlegbare wijze de eenheid der 
stof bevestigd. - Niet enkel het licht der zon, maar ook dat der sterren en nev-
elvlekken heeft men door middel van deze methode onderzocht en men heeft 
daar geene stof gevonden, die wij al niet reeds op de aarde kennen; daarente-
gen vond men ijzer, natrium, calcium, magnesium, kwikzilver, antimonium, 
tellurium, waterstof, stikstof, enz. 

Zelfs de kometen heeft, men onlangs door middel der spectraalanalyse on-
derzocht en daarbij dezelfde strepen als bij de nevelvlekken verkregen. Wordt 
deze ontdekking bevestigd en daarmede de meening, dat de kometen uit 
dezelfde stoffen bestaan als de nevelvlekken, dan hebben wij nogmaals een 
schitterend bewijs voor de gelijksoortigheid der stof en tevens van de krach-
ten door het geheele heelal en voor de identiteit van de ontwikkeling van ons 
zonnestelsel met die van den vasten sterren-hemel. Ook prof Kirchhoff, de 
beroemde ontdekker der spectraal-analyse, zegt in een opstel over de zon in 
Westermann's Monatshefte, Maart 1865, dat genoemde ontdekkingen in elk 
geval bewijzen, »dat de stoffen en krachten in 't hemelruim in hoofdzaak 
overal dezelfde zijn." 

Al deze feiten en beschouwingen strekken ten bewijze van de algemeen-
heid der natuurwetten, die niet enkel tot onze aarde zijn beperkt, maar op ge-
lijke wijze door het geheele, ons bekende wereldruim werkzaam zijn. Ner-
gens in deze ruimte, hoe eindeloos deze ook zij, is er een schuilhoekje voor de 
fantasie, om dwaze misgeboorten voorttebrengen of droomen van fabela-
chtige, niet binnen de gewone perken gehouden toestanden. 



Het is niet noodig, voor elke afzonderIijke natuurkracht hare algemeenheid 
en oneindigheid afzonderlijk te bewijzen. De omstandigheid, dat zulks met 
bepaaldheid voor voor sommige derzelve kan geschieden, verbonden met de 
omstandigheid, dat alle ons bekende natuurkrachten onder elkaar in een in-
nigen onverbreekbaren samenhang staan, is volkomen voldoende en waar-
borgt ons voor elke dwaling. 

Waar ééne wet heerscht, daar heerschen ook de overige; de samenhang naar 
alle zijden is zoo innig, dat hier niets kan gescheiden worden. Elke uitzonde-
ring, elke afwijking zou terstond eene niet te heelen verwarring uitlokken, 
want het evenwicht der krachten is de hoofdvoorwaarde van alle zijn. De ons 
omgevende wereld is een oneindig geheel, samengesteld uit dezelfde stoffen 
en gedragen door dezelfde krachten. 1) 

Te recht beweert Oersted, terwijl hij de identiteit der natuur- en verstands-
wetten vooropstelt, dat, wanneer de door de rede voor waar erkende natuur-
wetten geldig zijn, die algemeenheid evenzeer in 't gansche heelal moet 
gelden voor het kenvermogen. 

Wanneer er buiten ons planetenstelsel denkende wezens zijn en dit is waar-
schijnlijk, daar toch dezelfde oorzaken gelijksoortige uitwerkselen hebben, – 
dan moet hun denkvermogen ook gelijk aan of gelijksoortig met het onze 
zijn, hoezeer dan ook misschien quantitatief daarvan onderscheiden. Ook de 
lichamelijke vorming hunner organen moet in hoofdzaak dezelfde zijn, 
hoezeer ook elk op zich zelf verschillend, al naar de gesteldheid en den in-
vloed van uitwendige omstandigheden. Het valt voorwaar ! niet te looche-
nen, dat ook binnen de grenzen der voorhanden stoffen en krachten nog 
veelvuldige modificaties en combinaties, die wij zelfs niet vermoeden, moge-
lijk zijn, zoodat men hier met zijn gevolgtrekkingen al ras het gebied der hy-
pothesen betreedt. »In de eindelooze verscheidenheid van werelden en ont-
wikkelingsphasen, waarin zich de afzonderlijke leden bevinden, is tevens de 
mogelijkheid gegeven van eene eindelooze verscheidenheid in de tijdelijke 
organisatie-trappen van hare bewoners. Al naar dat de voorwaarden hiervoor 
gunstiger of ongunstiger zijn dan op onzen aardbol zijn wij gerechtigd tot 
hoogere zoowel als tot lagere wezens te besluiten." (Du Prel, t. z. p) Diensvol-
gens kan er geen twijfeI overblijven, of de grondbeginselen der lichamelijke 

1) Wanneer de zoo dikwijls geuite en de van dag tot dag grooter waarschijnlijkheid ver-
krijgende veronderstelling der natuur- en scheikundigen bevestigd wordt n.l. dat er maar 
ééne stof bestaat en maar ééne kracht en dat datgene, wat wij krachten of stoffen noemen, 
slechts verschllende toestanden zijn van een en dezelfde oer-stof en oer-kracht dan zou 
daardoor de stelling, waarvan in den tekst sprake is, vereenvoudigd worden.



en geestelijke vormen, des organischen en anorganischen levens zijn overal 
dezelfde. Dezelfde stoffen en dezelfde krachten brengen, als zij elkander 
ontmoeten, steeds hetzelfde voort, ofschoon in duizenderlei schakeeringen en 
vormen. Hier is de eindpaal van deze rechtstreeksche nasporing; of wij met 
behulp van meer volkomen werktuigen ooit dieper zullen doordringen, – wij 
weten het niet. 

»En" zegt Zeise (Das Endlose der groszen und der kleinen materiellen Welt, 
Altona, 1855), »wanneer er, hetgeen niet te betwijfelen valt, ook op de verst 
verwijderde werelden, levende organismen wonen, dan zullen deze in hunne 
hoogere ontwikkeling, als denkende wezens, met de aard-menschen intellek-
tueel gelijksoortig moeten zijn; in 't gansche heelal toch kan men zich slecht 
ééne rede denken, die overal dezelfde is, eene rede, voor welke alle natuur-
wetten als verstandswetten verschijnen. 

»Het zieleleven" zegt Ph. Spiller (Die Ur-Kraft des Weltalls, 1876) moet, in 
weerwil van het verschil in organisatie, dat uit deszelfs natuur voortvloeit, 
dezelfde gezichtspunten aanbieden. De wetten van het denken moeten door 
het gansche heelal dezelfde zijn." 

Dat geest en natuur steeds hetzelfde, dat de wetten der rede en die der na-
tuur identisch zijn, zou in hoofdzaak reeds volgen uit hetgeen wij over de be-
trekking tusschen kracht en stof hebben gezegd. Wat wij geest, denken, ken-
vermogen noemen, is. samengesteld uit natuurlijke hoezeer ook op eigenaar-
dige wijze verbonden krachten, die wederom, evenals elke andere kracht der 
natuur, slechts bij bepaalde stoffen kunnen optreden. Deze stoffen zijn in het 
organische leven op eene eindeloos samengestelde en bijzonder gevormde 
wijze verbonden en brengen daarom ook werkingen voort, die ons bij den 
eersten aanblik wonderlijk en onverklaarbaar schijnen, terwijl in de anorga-
nische wereld alle processen eenvoudiger zijn en daarom ook minder 
moeilijk te begrijpen. In wezen zijn beide een, en de ervaring leert ons dan 
ook bij elken tred, dat de wetten van het denken wetten der natuur zijn. 

»Een der voornaamste bewijzen" zegt Oersted, »voor de stelling, dat de 
wetten der natuur de wetten der rede zijn, vinden wij in de omstandigheid, 
dat wij uit bekende natuurwetten door redeneering andere kunnen afleiden, 
die wij werkelijk door de waarneming vinden, en dat – vinden wij ze niet – 
wij gewoonlijk ontdekken dat wij valsch geredeneerd hebben. Hieruit volgt 
dat de wetten van het denken, waardoor wij tot zekere besluiten kwamen, 
ook in de natuur zelve gelden." 



»De uit de menschelijke hersenen vloeiende wetten van het denken," zegt 
Ph. Spiller (t.z.p.), »hebben geene andere logika dan die, welke in de wetten 
der natuur te vinden zijn. 

Het zich bewuste menschelijk, wiskundig denken is niets anders dan het 
onbewuste denken der natuur. Zoo komt het dan ook dat logische denkers, 
onafhankelijk van elkander, dikwijls dezelfde waarheid bijna gelijktijdig 
hebben ontdekt." 

Deze waarheid komt volkomen en noodzakelijk overeen met die uitkom-
sten der ervaring, welke wij in een ander hoofdstuk, dat zal handelen over 
aangeboren begrippen, ten aanzien van het ontstaan der ziel wenschen op te 
delven. Terwijl zij van zoogenaamde absolute, bovenzinnelijke, onmiddellijke 
of trancendente ideeën niets weet, maar al haar denken en weten enkel en al-
leen afleidt uit de waarneming der haar omringende objektieve wereld en 
alzoo niets anders is dan een produkt dezer wereld en der natuur zelf zoo 
kan het niet anders zijn, of de wetten dezer laatste moeten zich herhalen en 
afspiegelen in de menschelijke ziel. Het moge moeilijk, ja meestentijds onmo-
gelijk zijn. de verborgen processen van deze betrekking telkens afzonderlijk 
aan te wijzen, maar toch, uit gronden aan de ervaring ontleend, kan ons aan-
gaande het feit zelf geen twijfel meer overblijven. 



DE HEMEL.

Geef mij stof en beweging, en ik zal het heelal opbouwen.         !!
! ! ! ! ! ! ! ! CARTESIUS. 

Eene onstoffelijke kracht, als vormende genius zwevende over den 
chaos der elementen, behoort tot de droomen der geestenzieners.             
! ! ! ! ! ! ! ! E. HARLESZ.

 
Iedere schoolknaap weet heden ten dage, dat de hemel geen glazen stolp is, 

die de aarde overdekt, maar dat wij bij de beschouwing van dien hemel zien 
in eene onmetelijke, ledige ruimte zonder begin of einde, waarin slechts op 
enkele verstrooide plekken, die schier oneindig ver van elkaar zijn gelegen, 
door wereldeilanden of groepen van wereldlichamen het ledige is afgebro-
ken. Uit eene vormlooze nevelmassa werden de afzonderlijke lichamen en 
zonnestelsels gevormd, doordien daarin afzonderlijke om zich zelf wente-
lende punten ontstonden, die zich allengs verdichtten tot ronde, vastere 
massa's. Deze massa's zijn in de hemelruimte in eeuwigdurende beweging, 
welke beweging op het menigvuldigste gecombineerd en gecompliceerd, 
toch in aIle haar uitingen en wijzigingen slechts het gevolg is van één alge-
meen geldende natuurwet, n.l. de wet der aantrekking. Aan deze wet, 
waaraan alle stoffen zijn onderworpen, en die wij aan elk stofdeeltje met ei-
gen oogen kunnen waarnemen, gehoorzamen alle, zoowel groote als kleine 
wereldlichamen, zonder tegenstreven en zonder de minste afwijking, zoodat 
hier van geen willekeurige uitzondering sprake kan zijn. 

Met wiskundige scherpte en zekerheid kan men al die bewegingen nagaan, 
bepalen en voorspellen. Zoover de kijker reikt en men in staat is geweest de 
wetten des hemels op te sporen – en men kan dit tot op afstanden van billio-
enen en trillioenen mijlen – ontmoette men steeds deze ééne wet, diezelfde 
wiskundige orde, diezelfde, door de berekening aan te wijzen processen. 
Nergens evenwel vertoonde zich een spoor van een willekeurigen indringer, 
een vinger, die de hemel heeft gemaakt en aan de aarde, zonnen of kometen 
hare baan heeft aangewezen. »Ik heb den hemel overal doorzocht", zoo zegt 
de groote sterrenkundige Lalande, »en nergens het spoor van eenen God 
gevonden." En toen keizer Napoleon aan den beroemden astronoom Laplace 
vroeg, waarom hij in zijn stelsel der hemelsche mechanica nergens over God 
sprak, antwoordde deze: »Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothèse!" 



» Hoe meer de sterrenkunde doordringt in de kennis van de wetten en 
processen des hemels, des te meer wijkt het denkbeeld of de onderstelling 
eener bovennatuurlijke kracht terug, en des te gemakkelijker werd het voor 
die wetenschap, het ontstaan, de rangschikking en de beweging der hemel-
lichamen op de eenvoudigste, door de stof en de wetten harer beweging mo-
gelijk gemaakte processen, terug te voeren. De aantrekking der kleinste deel-
tjes maakte van de wereldlichamen bollen, en de wetten der aantrekking, in 
verbinding met hun eerste beweging bepaalde den aard hunner onderlinge 
wenteling, gelijk wij die nu aan hen waarnemen. 

Het is waar, velen, die tot dit punt zijn genaderd, willen den eersten stoot, 
die de beweging bewerkte, niet in de stof zelf zoeken, maar die afleiden van 
een bovenaardschen vinger, die, om zoo te spreken even in de algemeene 
wereldbrij heeft geroerd en aan de stof beweging meegedeeld. Maar ook in 
deze verwijderde positie kan de persoonlijke scheppingskracht zich niet 
staande houden. De eeuwige stof moet ook gedeeld hebben in eene eeuwige 
beweging. Absolute rust is in de natuur even weinig denkbaar als een abso-
luut niets. Het een kan evenmin bestaan als het andere. Er kunnen stoffen 
bestaan zonder een wederkeerig op elkander inwerken van in haar wonende 
krachten en deze krachten zelf zijn niets anders dan verschillende soorten 
van stoffelijke bewegingsverschijnselen. Daarom rnoet de beweging der stof 
eeuwig zijn als de stof zelf. 

Eene vraag, die men vroeger niet wist te beantwoorden, n.l. de vraag, 
waarom de stof op een gegeven oogenblik eene bepaalde beweging aannam, 
die op de vorming van planetenstelsels uitliep, is thans niet moeielijk meer te 
beantwoorden. 

Volgens de jongste beschouwingen der sterrenkunde, die ten gevolge van 
de  ontdekkingen der zoogenaamde spektraal-analyse zulke buitengemeene 
vorderingen heeft  gemaakt, doorworstelen alle zonne- of wereldstelsels 
eenen cyclus van milliarden van jaren voor hun ontstaan, zijn en vergaan, 
terwijl door de oplossing dier werelden in kosmische nevelmassa's het over-
oude spel weer van voren aan moet beginnen. Door het gansche heelal heen 
heeft alzoo eene eeuwige vervorming plaats. Wanneer een uitgestorven en 
niet meer lichtend hemellichaam in eene uitgestrekte kosmische wolk van 
hooge temperatuur geraakt, dan wordt het hierin opgelost, om in gemeen-
schap daarmede den levenscyclus weer opnieuw te beginnen. Wanneer twee 
afgeleefde hemellichamen of wereldstelsels elkander op hun weg ontmoeten, 
dan is de door dien stoot ontwikkelde warmte genoegzaam in staat, om hen 
opnieuw op te lossen in kosmische wolken of oorspronkelijke nevelmassa's. 



De vraag, van waar die kosmische wolk haar aswenteling ontleent, die wij als 
den aanvang harer verdere ontwikkeling mogen beschouwen, wordt door de 
bekende wetten der gravitatie of aantrekkingskracht en door de grondstel-
ling, dat in het heelal van alle eeuwigheid af beweging is voorhanden 
geweest en ook tot in alle eeuwigheid voorhanden zal blijven, voldoende op-
gelost. Ook de verdere ontwikkeling van draaiende kosmische massa's tot 
afzonderlijke zonne- of planetenstelsels geschiedt op louter mechanische 
wijze en volgens bekende physische wetten. Onder de hierover opgestelde 
theoriën schijnt die van den sterrenkundige Ph. Spiller de zoogenaamde 
afslingerings-theorie thans den meesten bijval te verwerven. 1) 

Nog dagelijks kunnen de sterrenkundigen, en dit gevoelen steunt op de 
deugdelijkste gronden – in vele der zoogenoemde, reeds vroeger vermelde 
nevelvlekken, de verschillende ontwikkelingstrappen zien van ons eigen 
zonnestelsel, t. w. draaiende, uit verbazende nevelmassa's bestaande 
werelden die zich van lieverlede door verdichting en aswenteling zullen on-
twikkelen tot uit verschillende deelen bestaande wereld- en zonnestelsels. 

Het is waar, er zijn ook nevelvlekken aan den hemel, die niets anders dan 
sterrenhoopen zijn en die door goede kijkers in sterren kunnen worden opge-
lost. Maar daarentegen zijn er ook weder een aantal andere, die zich van de 
eerstgenoemde wezenlijk onderscheiden, die niet in afzonderlijke sterren zich 
laten oplossen, en werkelijk bestaan uit zoogenaamde kosmische of oor-
spronkelijke wereldmassa's in verschillende stadiën van ontwikkeling. Som-
mige hunner hebben kernen, dle zich bereids uit de algemeene massa als 
meer dichte middelpunten hebben afgescheiden, andere hebben den vorm 
van een ring, enz ; ja men heeft zelfs door vergelijking van vroegere en latere 
waarnemingen van een en dezelfde vlek veranderingen kunnen vaststellen, 
die in die nevelmassa's hebben plaats gehad. Een groot aantal schijnt eene 
dubbele beweging te hebben, evenals onze zon en de daarbij behoorende 
planeten, en bij deze zal zeer zeker ook wel eene gelijke ontwikkeling volgen. 
Ja, vele verschijnselen wijzen er op, dat zelfs nog binnen den kring van ons 
eigen stelsel nevelmassa's voorhanden zijn, waaruit het geheel zich eenmaal

1) Die meer over deze theorie, alsmede over de eerste beweging in het heelal en het eer-
ste begin van beweging in de kosmische nevels wenscht te weten, leze hierover: »Unsere 
Zeit" 4 Jahrg. 14 Heft, Seite 922 .ff. alsmede Spiller's populaire kosmogenie. »Die Entste-
hung der Welt und die Einheit der Naturkräfte" (1870) en diens nieuwste interessante 
geschrift: "Die Urkraft des Weltalls enz." (Berlin 1876) [Tevens zij ter lezing aanbevolen: 
Spiller, de schepping der wereld, enz. door R. E. de Haan, Nijmegen, H.C.A. Thieme. 
1868]. 



heeft ontwikkeld. Ook de nieuwere ontdekkingen der spectraal-analyse 
hebben de neveltheorie van Herschel en Laplace op schitterende wijze beves-
tigd. De eenige kracht evenwel, die aan al die vormingen en bewegingen ten 
grondslag ligt, is de aantrekkingskracht; het is deze, die de nevels doet ver-
dichten, daaruit zonnen en planeten vormt, de bewegingen dezer lichamen 
regelt en ten slotte door de verdichting zelve licht en warmte, de eenige en 
laatste bron van alle levensverschijnselen in 't leven roept. 

Steunende op de analogie van 't reeds bekende, zijn wij door genoemde 
feiten en waarnemingen ten volste gerechtigd tot de uitspraak, dat ook die 
processen aan den hemel, die nog in meerdere of mindere mate eene verkla-
ring behoeven, – in de eerste plaats die processen, door welke ons eigen zon-
nestelsel werd gevormd, geen uitzondering hebben gemaakt op de alge-
meene wetten, die de stof beheerschen en dat in de stof zelve de oorzaak 
heeft gelegen van die bepaalde soort van beweging. 

Wij zijn te meer hiertoe gerechtigd, dewijl de veelvuldige onregelmatighe-
den, toevalligheden en ondoelmatigheden in de rangschikking des heelals en 
die der afzonderlijke hemellichamen onderling, ook nog rechtstreeks elke ge-
dachte aan eene persoonlijke, met de wetten van den menschelijken geest 
analoge werkzaamheid bij die rangschikking buitensluiten. 

Wanneer het eene persoonlijke scheppende kracht daarom te doen ware 
geweest, werelden en woonplaatsen voor menschen en dieren te formeeren, 
dan mogen wij wel vragen, waartoe dient dan die ongemeten, woeste, ledige, 
nuttelooze wereldruimte, in welke slechts hier en daar enkele zonnen en 
aardbollen als bijna onzichtbare stipjes drijven? 1) Waarom zijn in dat geval 
de andere planeten van ons zonnestelsel er niet op ingericht om ook men-
schen te dragen? Waarom is dan de maan zonder water en dampkring en 
alzoo ongeschikt voor alle organisch leven ? Of ook, waarom verspilt de zon, 
het middelpunt van ons stelsel, die een en een half millioen maal zoo groot is 
als onze aarde, zoo veel licht en warmte, die nutteloos in de koude hemel-
ruimte verloren gaat, terwijl onze aarde, het gewaande middelpunt der 
schepping, slechts het vierduizend millioenste gedeelte of nog minder (vol-
gens Spiller slechts het 12.650 millioenste gedeelte) ontvangt? Waartoe einde-
lijk de onregelmatigheden en groote verschillen in grootte en afstanden van

1) De beroemde sterrenkundige Tycho de Brahe († 1608) »plaatste de vaste sterren niet 
ver buiten de baan van Saturnus, toenmaals de buitenste planeet; want groote sterrenlooze 
aether-ruimten waren niet wel te rijmen met zijne ideeën van eenen alles opvullenden 
schepper."  F. ROBBE.



de afzonderlijke planeten van ons zonnestelsel ? Waarom ontbreekt het hier 
aan orde, symmetrie, schoonheid? Waarom zijn alle vergelijkingen, analogiën 
en bespiegelingen, die men op het aantal en de vorming der planeten bouw-
de, gebleken ijdele droombeelden te zijn? Welke rol hebben de meteoren en 
kometen te vervullen? Of die zonnen zonder planeten, welke als dubbelster-
ren om elkander, of om een gemeenschappelijk zwaartepunt wentelen? 
»Waarom" vraagt Hudson Tuttle (Geschichte und Gesetze des Schöpfervor-
gangs, 1860) »heeft de schepper juist Saturnus eenen ring geschonken, welke 
planeet, door acht manen omgeven, zulk een ring wel het minst behoefde, 
terwijl hij den armen Mars in volslagen donkerheid liet? Wanneer zich in den 
bouw van ons planetenstelsel een bijzonder doel zou uitspreken, dan moeten 
toch wel in de eerste plaats die planeten eenen ring hebben ontvangen, die 
van eene maan waren verstoken gebleven. Het is meer dan wonderlijk, dat 
zulks niet het geval is." En op eene andere plaats: »De maan wentelt maar 
eenmaal om hare as, in den tijd, dat zij om de aarde wentelt, en wel zoodanig 
dat zij aan deze steeds dezelfde helft toekeert. Wij hebben recht te vragen, 
waarom zulks zoo geschiedt; want voor een werk, dat met een zeker doel 
werd gemaakt, is die inrichting in elk geval hoogst gebrekkig." Waarom, kan 
men eindelijk vragen, schreef de schepper niet zijn naam in sterrenschrift aan 
den hemel? Waarom gaf hij aan de stelsels van werelden niet zoodanige rang-
schikking, dat daaruit doel en meening ten duidelijkste sprak ? ? 

– In de plaats en de verhoudingen der aarde tot de zon, maan en sterren 
meenen sommigen de doelmatige voorzorgen des Hemels te zien. Maar zij 
bedenken niet, dat zij gevolg en oorzaak verwisselen, en dat wij juist niet 
daar en anders georganiseerd zijn zouden, indien de schuinsheid der ecliptica 
anders ware of wel in 't geheel niet bestond! 

Wij konden, zoo wij wilden, bovenstaande vragen nog met vele andere 
vermeerderen, maar dit zou niets veranderen aan het resultaat, dat de em-
pirische natuurkunde, waar zij ook zoeken moge, nergens eenig spoor vindt 
van supra-naturalistische inwerkingen in tijd en ruimte. Wat men »harmonie 
des heelals" noemt, berust deels op verbeelding of onkunde, deels op 
dezelfde oorzaken, door welke, zoo als later zal worden aangetoond, ook de 
schijnbare doelmatigheid tot stand komt van de op aarde voorkomende or-
ganische vormingen; en wanneer, in weerwil van alle bovengenoemde op-
merkingen, eene zekere orde en regelmatigheid in de processen des hemels 
moet worden aangenomen, dan is deze orde het onvermijdelijk gevolg van de 
ontwikkelingsprocessen des hemels zelf, die zonder deze orde, als zoodanig 
nimmer tot zijn bestaan zou zijn gekomen. Want een chaos die zich in den 



loop der eeuwen niet ontwikkelt of verdeelt, moet eeuwig een chaos hlijven, 
terwijl een eenmaal aangevangen beweging tengevolge van eene langzame 
uitscheiding van het niet voor leven vatbare of van het ondoelmatige, als-
mede tengevolge van de wederkeerige begrenzing der afzonderlijke wezens, 
in den loop van groote tijdruimten tot het ontstaan of den voortduur van 
zulke vormingen aanleiding moet geven, die voor de omgeving geschikt en 
deswege levensvatbaar of doelmatig zijn. 

Wanneer het ondoelmatige reeds lang is vergaan bestaat nog het doelma-
tige. De doelmatige beweging van een afzonderlijk hemellichaam is deswege 
slechts een zoogenaamd speciaal of op zich staand geval der beweging in 't 
algemeen en alle doellooze banen eener komeet, b. v. moeten door natuurlijke 
oorzaken van lieverlede uitgewischt of vernietigd worden, tot dat er doelma-
tigheid optreedt, al mogen hiervoor millioentallen van jaren benoodigd zijn. 
Zulks geldt altijd slechts voor het groote geheel. Want elke strenge wettelijk-
heid beoogt, ingevolge haar aard, wel is waar het welzijn van het geheel, 
maar dit doel wordt nlet bereikt, zonder hier en daar ondoelmatigheden in 
menigte in 't leven te roepen of toe te laten. 

Dat deze gezichtspunten, die voor eene juiste beoordeeling der organische 
wereld thans algemeen worden gekozen, tevens ook van toepassing zijn op 
den hemel en de ontwikkeling van harmonisch samengestelde stelsels van 
verschillende zonnen uit eene oorspronkelijke verwarde nevelmassa, waarbij 
dan natuurlijk de verbazingwekkende schoonheid en orde des heelals wordt 
opgelost in de mechanica der natuurkrachten, zulks is overtuigend bewezen 
door Dr. KarI Baron du Prel in zijn voortreffelijk werk: »De strijd om het 
bestaan aan den hemel" (Berlijn, 1874.) »Wanneer wij ons verwonderen," zegt 
du Prel, »over de harmonie des heelals, dan gaan wij daarbij onbewust uit 
van de gedachte, dat deze harmonie overal het meest uitkomt – want dat is 
de beteekenis van het woord verbazen – zelfs, al hadden wij ook het schou-
wspel van eenen chaos voor ons. Maar de gedachte weerspreekt zich zelve; 
want, terwijl daarenboven de harmonische ontwikkeling slechts een bijzon-
der geval van de ontwikkeling in 't algemeen is, (gelijk wij reeds aantoonden) 
is zij als resultaat van de werkkracht eens verstandelijken wezens niet het 
meest in 't oog loopende, maar slechts het eenig denkbare geval. Wanneer en 
gelijktijdig eene wereld en een oog bestaan, dan kan die wereld niet anders 
dan welgeordend zijn, omdat in een niet welgeordende wereld in 't algemeen 
geen plaats voor een oog zou zijn" En, voegen wij er bij, in zoodanige wereld 
was geen sprake van eene onderlinge betrekking tusschen de wereld en het 
oog. Wij willen dit hoofdstuk besluiten met de woorden, waarmede du Prel 



zijn voorbericht besluit: »De oude Epikurus zeide: De Goden wonen in de 
tusschenruimten der wereld. Hij had moeten zeggen: De Goden wonen in de 
tusschenruimten van onze kennis aangaande de wereld." 



DE SCHEPPINGSPERIODEN DER AARDE.

Het eene geslacht verdringt het andere, alleen de aarde blijft eeuwig. 
! ! ! ! ! ! ! ! ! DE BIJBEL. 

In de tijdsbepaling der natuur zijn duizenden jaren als eene enkele 
schommeling des slingers, hetzelfde, wat voor ons een oogenblik is. !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! H. TUTTLE. 

De onderzoekingen der geologen hebben een zeer belangrijk licht gewor-
pen op de geschiedenis van het ontstaan en de langzame ontwikkeling onzer 
aarde. Uit de gesteenten en aardlagen, uit de daarin bedolven overblijfselen 
van organische wezens, die vroeger de aarde bevolkten, lazen de geologen 
evenals uit een oude kroniek, de geschiedenis onzer planeet. In deze geschie-
denis nu vond men de duidelijkste aanwijzingen eener lange reeks van naar 
allen schijn zeer groote en van elkaar gescheiden tijdperken of achtereenvol-
gende omwentelingen der aarde, die nu eens door de kracht des vuurs, dan 
eens door die des waters, dan weder door beide krachten gezamenlijk 
zouden zijn veroorzaakt. 

Het oogenschijnlijk plotselinge en gewelddadige, waarmede deze omwen-
telingen optraden, verschaft aan de orthodoxe richting der natuurkundige 
wetenschap een welkom voorwendsel, om hierbij bovennatuurlijke krachten 
op te roepen, waardoor genoemde omwentelingen zouden zijn veroorzaakt, 
ten einde der aarde door langzame overgangen voor groote doeleinden 
geschikt te maken; volgens deze richting had er met elke nieuwe periode 
eene nieuwe schepping van telkens nieuwere organische wezens plaats, en de 
bijbel, die ons vertelt, dat God een zondvloed over de aarde bracht om het in 
zonden verzonken menschdom te verderven en een nieuw menschengeslacht 
daarvoor in de plaats te stellen, zou dus ook in dit opzicht vertrouwen ver-
dienen. God zou met eigen hand nu eens bergen hebben gebouwd, dan eens 
de zeeën drooggelegd en op een anderen tijd weder tot de schepping van 
orga-nische wezens zijn overgegaan. 

Maar al die denkbeelden over de werking van rechtstreeksch bovennatuur-
lijke, of althans onverklaarbare krachten in de ontwikkelingsgeschiedenis 
onzer aarde, zijn voor het licht der moderne natuurbeschouwing gebleken 
valsch te zijn. 



Met dezelfde wiskundige zekerheid, waarmede zij de matelooze ruimten 
des hemels heeft gepeild, drong haar oog door de millioenen en nog eens mil-
lioenen jaren heen, waarover een ongeroerde sluier lag gespreid, die de 
geschiedenis der aarde zoo lang voor de menschen in een geheimzinnig duis-
ter had gehuld, waardoor aan allerlei godsdienstige en bijgeloovige droome-
rijen vrij spel was gelaten. Men bewees, dat ook deze geschiedenis haar oor-
sprong dankt aan eenvoudige, natuurlijke en met wetenschappelijke zeker-
heid bepaalde processen. Men leerde inzien, dat er van zoodanige schep-
pingsperioden, waarover men voorheen zoo veel en gaarne sprak en die nog 
heden ten dage door eene valsche natuurbeschouwing met alle macht wor-
den geïdentifieerd met de scheppingsdagen des bijbels, nergens sprake kan 
zijn, en dat het geheele verleden der aarde, niets anders is dan een uiteenger-
old heden. Mocht het ook al den schijn hebben, dat de veranderingen, welker 
sporen wij op de oppervlakte der aarde waarnemen, aan plotselinge en in 't 
algemeen gewelddadige omwentelingen zijn toe te schrijven, eene nadere 
overweging en waarneming leert integendeel, dat die veranderingen meer-
endeels het gevolg zijn van eene langzame, maar over groote tijdruimten zich 
uitstrekkende werkzaamheid van dezelfde natuurkrachten, die wij nog dage-
lijks in onze naaste omgeving voortdurend werkzaam zien, – hoewel, wegens 
de beperkte tijdruimte, op zulk een verkleinden maatstaf, dat die werkingen 
niet zo duidelijk in 't oog springen. »De aarde" zegt Burmeister »is door geen 
andere krachten voortgebracht, dan welke wij nog heden in overeenkomstige 
sterkte bij haar werkzaam vinden; nimmer was zij in hare ontwikkeling 
blootgesteld aan werkelijk meer gewelddadige of andere gebeurtenissen; 
maar de tijdruimte, gedurende welke de verandering plaats greep, is schier 
onmetelijk, enz. Het reusachtige en verrassende in het aardsche vorming-
sproces ligt enkel in den verbazenden tijdsduur, die daarvoor benoodigd 
was, enz." 

Gelijk een waterdroppel den steen uitholt, zoo kunnen oogenschijnlijk 
zwakke en deswege nauw merkbare krachten door de lengte van tijd, onge-
loofelijke en oogenschijnlijk wonderbare werkingen voortbrengen. Dat de 
Niagara-val door de duizenden jaren voortgezette uitspoelende werking des 
strooms, uren ver benedenwaarts zich heeft verplaatst en zich daarbij door 
harde rotsen heen een weg moest banen, is bekend. Evenals voormaals ver-
andert de aarde ook nu nog als onder onze oogen voortdurend van gedaante; 
steeds ontstaan er nog nieuwe aardlagen en worden bestaande vernietigd, 
branden er vulkanen en doen aardbevingen den bodem scheuren, ontstaan er 
nieuwe eilanden om later weder te verdwijnen, en wijkt de zee terug of over-



stroomt ze andere streken. 1) Op den huidigen dag nu zien wij al deze lang-
zame en plaatselijke werkingen, die millioenen en nog eens millioenen van 
jaren hebben geduurd, als in één beeld vereenigd en daarom is de stelling 
niet te verdedigen, dat er eene rechtstreeksche tusschenkomst eens scheppers 
noodig was, waar niets dan natuurlijke werkingen ons omringen. De geheele 
wetenschap van de ontwikkelingstoestanden der aarde is op zich zelf reeds 
de schoonste overwinning op iedere soort van bovenaardsch autoriteitsge-
loof. Gerugsteund door de kennis der ons omringende natuur en de haar be-
heerschende krachten, was deze wetenschap in staat, de geschiedenis van 
vroeger gebeurde zaken tot in eindelooze tijdruimten achterwaarts met be-
naderende juistheid, somtijds met zekerheid te vervolgen en te bepalen. 
Daarbij heeft zij aangetoond, dat overal en ten allen tijde in deze gebeurtenis-
sen geen andere stoffen en natuurkrachten werkzaam waren, dan die door 
welke wij nu nog omringd zijn. Nergens kwam men aan een punt, alweer 
men genoodzaakt was het wetenschappelijk onderzoek plaats te doen maken 
voor de inwerking van onbekende krachten en nergens en nooit zal men tot 
die noodzakelijkheid geraken! Overal kon men uit de verbinding van natuur-
lijke toestanden de mogelijkheid der zichtbare werkingen aantoonen of zich 
denken; overal vond men denzelfden regel, dezelfde stof! Het geschiedkun-
dig onderzoek (met betrekking tot de ontwikkeling der aarde) heeft het be-
wijs geleverd, dat voormaals en thans op denzelfden grondslag rusten; dat 
het verleden zich op gelijke wijze heeft ontwikkeld, gelijk het heden verder 
rolt en dat de krachten, die op onze aarde zijn werkzaam geweest van ouds 
dezelfde waren." (Burmeister) »Deze eeuwige gelijkheid in het wezen der 
verschijnselen geeft ons de zekerheid. dat in vuur en water ten allen tijde 
dezelfde krachten gehuisvest hebben en daarin altoos zullen huisvesten, dat 
de zwaartekracht, de electriciteit, het magnetisme, de vulkanische 
werkzaamheid in 't binnenste der aarde nimmer anders zijn geweest dan 
thans." (Roszmäszler.)

»Bijna altijd werkt de natuur in stilte; krampachtige trekkingen en geweld-
dadige verwoestingen zijn uitzonderingen. De katastrophen, die door de ver-
beeldingskracht van enkele schrijvers met zulke scherpe trekken zijn ge-

1) Wie meer nauwkeurige feiten als bewijs voor deze bewering wenscht te leeren ken-
nen, kan deze vinden in de volgende werken: Roszmäszler, Geschichte der Erde, Frankfurt 
1856. – O. Volger, Erde und Ewigkeit, Frankfurt, 1857 – F. Mohr, Geschichte der Erde. Eine 
Geologie auf neuer Grundlage. 2e Aufl. Bonn, 1875. [Voornl. dit werk is zeer aan te beve-
len; met eene onverbiddelijke logika verdrijft Mohr hierin de heeren oudgasten, alias plu-
tonisten, tot uit hun laatsten schuilhoek. De Haan].



maald, zijn of overdrijvingen, of hebben nimmer plaats gegrepen. Groote ver-
anderingen, kolossale omkeeringen, zij hebben ongetwijfeld nu en dan plaats 
gehad, evenwel met veel minder geweld dan sommige fantastische schrijvers 
hebben voorgesteld, en in elk geval door middel van de gewone en  ons 
bekende krachten der natuur." (H. Tuttle.) 

Daarom heeft een opgeklaard verstand dan ook geen machtige hand meer 
noodig, die, van buiten ingrijpende, de vurige geesten in 't binnenste der 
aarde tot een plotseling oproer aanspoort, of de wateren als een zondvloed 
over de aarde stort en het gansche gebouw als een stuk weeke klei tot den 
haar gevalligen vorm kneedt. Wat is het toch eene wonderlijke, avontuurlijke 
voorstelling, wanneer men spreekt van eene scheppende kracht, waardoor de 
aarde en hare bewoners langs enkele overgangstrappen en enorme tijdruim-
ten tot steeds meer ontwikkelde vormen zouden zijn gebracht, om haar ten 
langen laatste in te richten tot een geschikt verblijf voor het allerlaatst optre-
dende lid der schepping, voor het hoogst georganiseerde dier, den mensch ! 
Heeft eene willekeurige en volkomen absolute macht zulke krachtsinspan-
ningen noodig om haar doel te bereiken? Kan zij niet onmiddellijk en zonder 
dralen doen en maken, wat haar goed en nuttig voorkomt? Waartoe dien 
omweg en die onregelmatigheden? Slechts de onvermijdelijke en eindelooze 
zwarigheden, die de natuur bij de langzame en onbewuste verbinding harer 
deelen en de vorming harer vormen ontmoet, kunnen ons al het eigenaardige 
van de ontwikkelingsgeschiedenis der organische en anorganische wereld 
verklaren. 

Van de grootte der tijdruimten, die de aarde behoefde om haar tegenwoor-
dige gedaante te erlangen, kan men zich eene benaderende voorstelling 
maken, wanneer men het oog vestigt op de berekeningen, die de geologen 
voor de afzonderlijke phasen, met name voor de vorming der afzonderlijke 
aardlagen, in 't werk hebben gesteld. De vorming der zoogenoemde 
steenkolenformaties alleen, vereischte volgens de berekening van Bischof 
1.004.177 (volgens Chevandier 672.788) jaren; 1) de ongeveer 1000 voet dikke, 
zoogenaamde tertiaire formatie behoefde ongeveer 350000 jaren voor hare 
ontwikkeling; en voordat de oorspronkelijk gloeiende aarde van eene tem-
peratuur van 2000 graden tot 200 graden was afgekoeld, moesten er, naar de

1) De berekening van Chevandier heeft evenweI slechts betrekking op de vorming der 
steenkool zelf, zoodat men hier bij nog den tijd moet tellen, benoodlgd voor de vorming 
der ongeveer 1000 voet dikke tusschenliggende gesteenten. – Prof. Philipps (Life on the 
Earth, 1860) rekent voor het ontstaan der steenkolenlagen in Zuid- Wales met inbegrip van 
het tusschenliggende gesteente ongeveer een half millioen jaren.



berekening van Bischof, ten minste 350 millioen jaren verloopen. De geoloog 
Volger berekent zelfs den tijd, die er zou benoodigd zijn geweest voor de 
vorming van alle sedimentaire lagen te zamen, en komt dan tot een cijfer van 
ten minste 648 millioen jaren. Dit cijfer komt vrijwel overeen met dat van den 
beroemden engelschen geoloog Lyell die 560 millioen jaren aanneemt. 1) 

Uit deze getallen die wij naar welgevallen zouden kunnen vermeerderen, 
kan men althans eenig denkbeeld krijgen van de grootte dier tijdruimten. Zij 
zijn in staat ons nog eene vingerwijzing in eene andere richting te geven. In 
verband met de onmetelijke afstanden in 't wereldruim, die de sterrenkun-
dige berekent en waarbij ons verstand zich dreigt te verliezen, wijzen deze 
schier eindelooze tijdruimten ons onweerstaanbaar op de grenzenloosheid 
van tijd en ruimte, op eeuwigheid en oneindigheid. 

»Wij zijn deswege genoopt aan te nemen, dat de sterrenhemel, niet enkel in 
ruimte – waaraan geen astronoom twijfelt – maar ook in tijd zonder aanvang 
en einde is, d. i. eeuwig bestaat en dus noch is ontstaan, noch zal vergaan." 
(Czolbe) 

Zouden de godsdienstige begrippen, die ten allen tijde God als eeuwig en 
oneindig voorstelden, in hunne gevolgtrekkingen iets vooruit hebben boven 
de beschouwingen en inzichten der wetenschap? Zou die lichtschuwende 
priesterwoede, die de eeuwigheid der hellestraffen uitvond, in stoutheid van 
gedachte de natuurwetenschap overtreffen? »Wat men ook moge spreken van 
den ondergang der wereld, dat alles is even vaag als de door den kinderlijken 
zin der volken uitgevonden sage eens begins; de aarde en de wereld zijn 
eeuwig, want eeuwig te zijn is een der eigenschappen van de stof. On-
veranderlijk evenwel is zij niet, en, daarom, dewijl zij zich veranderlijk voor-
doet, houdt het kortzichtige, nog niet door de wetenschap opgeklaarde men-
schelijk oog, haar voor eindig en vergankelijk." (Burmeister.)

1) Nieuwere berekeningen van Thomson, CroIl e. a komen tot een aanmerkelijk lager 
getal en daarnaar zou, op natuurkundig-astronomische gronden, ontleend aan den moge-
lijken ouderdom der zonnewarmte, de ouderdom onzer aarde als zelfstandige planeet, 
niet meer dan 100 millioen jaren bedragen. Den duur der zoogenaamde eocene en miocene 
formatiën – de beide eerste afdeelingen der groote tertiaire époque wordt door Croll be-
paald op ongeveer 2,5 millioen jaren voor het begin dezer eeuw. –- Volgens Hemholtz 
zouden 80 millioen jaren voor de wording der aarde genoeg zijn, terwijl nog anderen, b.v. 
Klein tot het cijfer komt van 2000 millioen.



Aeonen komen en zij gaan, 
! Geen sterv'ling die ze ziet. 
Maar, zou ook 't oog hen gadeslaan, 
! Bij d'onbegrepen eeuwigheid 
Wordt zelfs hun lichtspoor duisterheid 
! verdwijnen ze in 't niet.! ! HELIONDE. 

Hieruit zien we, dat wat de hedendaagsche, met de reusachtigste hulpmid-
delen toegeruste wetenschap al bijna onomstootelijke waarheid leert kennen, 
voor eenige duizenden jaren den mensch reeds geleerd werd door een lo-
gisch, niet door de godsdienstige en wijsgeerige vooroordeelen van onzen 
verlichten tijd beneveld, verstand. Het is onbegrijpelijk, hoe zulk eene even 
eenvoudige als noodzakelijke waarheid, als die van de eeuwigheid der 
wereld, ooit voor den menschelijken geest kon verloren gaan. »Bijna aIle 
oude wijsgeeren stemmen hierin overeen, dat zij de wereld als eeuwig 
beschouwen. Ocellus Lukanus, over het heelal sprekende, zegt uitdrukkelijk, 
dat dit altijd is geweest en aItijd zal  zijn. leder onbevooroordeeld verstand 
moet de kracht gevoelen der stelling, dat uit niets ook niets kan ontstaan. De 
schepping, in den zin der nieuweren, is een theologische spitsvondigheid." 
(Système de la nature, premiere partie, Note 7.) 

»Geen god heeft de wereld gemaakt en geen mensch; zij was er altijd." 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Empedokles (450 v. J. C.)



HET ONTSTAAN DER EERSTE ORGANISCHE WEZENS.
 

Het lijdt geen twijfel, of het ontstaan van dierlijke wezens op het opper-
vlak der aarde is van genoemde krachten het uitvloeisel, een met mathema-
tische zekerheid uit de bestaande verhoudingen af te leiden resultaat. ! !
! ! ! ! ! BURMEISTER.

 
»Wanneer gij deze dingen begrijpen en vasthouden wilt, dan zal het u 

duidelijk zijn, dat de vrije, van haar hoogmoedige meesters ontslagen natuur, 
alles, zonder tusschenkomst der goden, onbewust en van zelf doet."      
! ! ! ! ! Leerdicht van Lucretius Carus. (99-52 v. C.) 

Er was, zoo als de meeste geologen beweren, eens een tijd, dat de aarde, als 
een gloeiende vuurbol, niet alleen ongeschikt was om levende wezens voort 
te brengen, maar zelfs in de naaste omgeving harer oppervlakte een doode-
lijken invloed moest uitoefenen op alle dierlijk en plantaardig leven. Eerst 
toen de aarde zich van lieverlede afkoelde, hare oppervlakte vast werd, de 
waterdampen zich condenseerden, toen erlangde zij ook van lieverlede de 
geschiktheid om tot eene woonplaats te verstrekken voor organismen van de 
meest uiteenloopende vormen. Met het optreden van water en zoodra de 
temperatuur zulks eenigszins veroorloofde, ontwikkelde zich organisch 
leven. Ten gevolge van de wederkeerige inwerking van lucht, water en ge-
steenten, vormden zich in den loop der jaren een aantal verschillende, boven 
elkaar liggende aardlagen, welker nauwkeurig onderzoek ons in betrekkelijk 
korten tijd de verrassendste en belangrijkste uitkomsten heeft opgeleverd, 
omtrent de ontwikkelingsgeschiedenis onzer planeet en van de daarop 
levende of geleefd hebbende organismen; elke aardlaag op zich zelf toch, 
bevat de duidelijke en goed bewaard gebleven overblijfsels of sporen dier or-
ganismen, zowel van plantaardigen als van dierlijken oorsprong. Reeds in de 
benedenste, door de kracht des waters gevormde afzettingen, waarin de ver-
laagde temperatuur en 't aanwezig zijn van een aardachtigen grond het ont-
staan en bewaard blijven van organische wezens mogelijk maakten zijn deze 
voorhanden. TerwijI zij gelijken tred houden met het ontstaan dier afzonder-
lijke aardlagen, zien wij daarna de planten en dieren allengs hoogere vormen 
aannemen. Hoe ouder zoodanige laag, des te lager en minder volkomen; hoe 
jonger, des te meer ontwikkeld en volkomener zijn in 't algemeen de daarin 
gebedde organismen. Daarbij merkt men telkens eene juist bepaalde ver-
houding op tusschen de uitwendige toestanden der aardschors en den bouw 



der organische wezens; deze laatste zijn geheel afhankelijk van genoemde 
toestanden. 

Toen de zee nog verreweg het grootste deel van de oppervlakte der aarde 
bedekte, was er slechts plaats voor zeedieren, visschen en waterplanten Met 
de uitbreiding van het vaste land werd ook dit laatste spoedig bedekt met 
groote, dichte bosschen, die de lucht zuiverden van het in te groote hoeveel-
heid daar voorhanden koolstofdioxyde, die voor 't leven der planten zoo 
onontbeerlijke stof. Eerst toen de atmosfeer gezuiverd was van deze, voor de 
hoogere, in de lucht ademende diersoorten schadelijke gassoort, werd ook 
een hooger dierlijk leven mogelijk. Met de reusachtige ontwikkeling der plan-
tenwereld stond het verschijnen van reusachtige plant-etende dieren in 't 
nauwste verband, op welke eerst later de vleescheters volgden, toen voor 
deze van de eerste een genoegzame vooraad voorhanden was. Zoo vertoont 
elke afzonderlijke aardlaag de sporen eener haar eigendommelijke organische 
wereld; vroegere organismen gaan verloren, al naarmate de uitwendige 
levensvoorwaarden ten hunnen nadeele veranderen; nieuwe treden op. 
Steeds gelijken tred houdende met de ontwikkelingstrappen der aarde zelf, 
klimt zoo hare organische bevolking van de eenvoudigste vormen op tot de 
steeds hoogere en meer samengestelde, van het armoedigste soortental tot 
steeds meerdere en menigvuldiger vertakkingen en al moge ook deze regel 
hier en daar kleine uitzonderingen toelaten, en de afzonderIijke vormen een 
onregelmatige toe- of afname laten zien zoo is toch de vooruitgang in het ge-
heel en in het grootte niet te loochenen. Want, op het oudste of eerste tijdperk 
der laagste plantaardige en dierlijke zeebewoners, welker eenvoudige bouw 
en eenvormigheid in eene noodzakelijke harmonie stond met de eenvor-
migheid der uitwendige levensvoorwaarden, m.a.w. op het tijdperk der oud-
ste dieren en zeewieren volgde in het zoogenaamde eerste of primaire tijd-
vak, als de oudste groote onderafdeeling des aards-verledens, het tijdperk 
der visschen en varenbosschen; in dit tijdperk ontbraken de twee hoogste 
klassen des dierenrijks, die der vogels en zoogdieren nog volkomen, terwijl 
binnen het gebied der verschillende grondvormen, klassen, orden en familiën 
altoos het onvolledigste bouwplan zich 't eerst vertoont, dikwijl heel snel tot 
de hoogst mogelijke volkomenheid omhoog stijgt, om dan uit te sterven en 
voor andere vormen uit een hooger aangelegde familie baan te ruimen. Tal-
rijke zoogenoemde embryonaal- en verzamelvormen, die door deeling en 
uitbreiding later nieuwe gedaanten moeten voortbrengen, drukken op de pa-
laeolithische dierenwereld dezer periode in den hoogsten graad den stempel 
van onvolmaaktheid. (Zittel). Eerst in de zoogenoemde devonische periode of 



het tijdperk der bovenste overgangsgebergten, nam de oppervlakte der aarde, 
althans plaatselijk, een iets vriendelijker karakter aan en gaf aanleiding tot 
het ontstaan der eerste landplanten, die iets later in den steenkolentijd zulk 
eene enorme uitbreiding hebben verkregen en welker overblijfselen tot reus-
achtige, thans door ons opgedolven kolenlagen werden opgehoopt. Eene 
treurige eenvormigheid was het karakter dier voorwereldlijke bosschen, die 
de afwisseling en den bloementooi onzer hedendaagsche plantenwereld 
volledig ontbeerden. Spaarzaam bebladerde calamieten of paardenstaarten, 
zuilvormige, bijna onvertakte sigillariën of zegelboomen, zoogenaamde 
schubboomen of lepidodendrons met hunne gaffelvormige, met borstelige 
bladeren bezette kroon, zwaaiden toen den schepter, terwijl bleekgroene va-
rens en kruidachtige paardenstaarten de plaats van het onderhout, van het 
gras en de bloemen innamen. »Toenmaals was er nog geen zoogdier, geen 
vogel – niets dan kruipende amphibiën, stomme visschen en eenige lagere 
diersoorten bevolkten in gering aantal de moerassige, met dichten planten-
groei bedekte vlakten." (Zittel). »In het wonderbaarlijke karakter van al deze 
verschijnselen was er toch niets wat niet in strenge harmonie was met de to-
enmalige voorwaarden en verhoudingen van het aardsche leven." (Tuttle). 

In het steenkolenstelsel vinden wij reeds de eerste sporen van amphibiën, 
de oudste landbewonende en in de lucht ademende dieren, welker hoeveel-
heid in den daarop volgenden dias of permschen tijd toeneemt, terwijl de 
planten van de steenkolenperiode meer en meer door naaldhout vervangen 
worden. Tegen het einde van dien tijd vertoonen zich reeds de eerste hage-
disachtige dieren, of de vroegste vertegenwoordigers der zoogenaamde rep-
tielen, of kruipende dieren, die bestemd zijn de daarop volgende tweede 
groote onderafdeeling der aardgeschiedenis, het secundaire of mesolithische 
tijdperk in te nemen. Men noemt dien tijd daarop ook wel den tijd der reptie-
len of naaldboomen.

Verdwenen zijn nu dan ook de merkwaardige trilobieten of drielobbige 
schaaldieren der primordiaal-zeeën, alsmede de vreemdsoortige, met een 
glinsterend schubbenpantser bedekte visschen van den silurischen tijd; de 
verbazende uitbreiding der reptielen-wereld geeft aan de middelste hoofd-
periode haar eigenaardig aanzien. In deze afdeeling vond eene zeer rijke en 
veelsoortige ontwikkeling in alle afdeelingen des dierenrijks plaats, welke 
ontwikkeling in verband stond met de toenemende opheffing en uitbreiding 
van het vaste land en de grootere verscheidenheid van levensvoorwaarden, 
vooral met het nu reeds ingetreden wisselspel van winden en wolken, licht en 
warmte. Naast de palaeolithische cryptogamen of geheimbloeiende planten 



ontvouwt zich nu een rijke flora van naaldhout, cycadeeën, palmen en einde-
lijk ook van loofhout. De wateren wemelen van veelsoortige vormen zoowel 
van het eenvoudigste leven als van sierlijke straaldieren, koralen en zee-egels. 
De zoogenaamde koppotige weekdieren (cephalopoden) die vraatzuchtige 
roofdieren der weekdierenwereld, die reeds in het silurische tijdperk in 
duizenden soorten leefden, bereiken thans hun hoogsten bloeitijd. Schelpdie-
ren en slakken vermeerderen tot in het oneindige, en de gelede dieren, die in 
het voorafgegane tijdperk schier uitsluitend door de trilobieten waren verte-
genwoordigd, treden thans reeds in geheele klassen of reeksen voor onze oo-
gen. »Thans verschijnen er ook vlinders en glazemakers, om als droomgestal-
ten op eene aan bloemen rijke, naaste toekomst te wijzen." (Dodel) Maar de 
meeste nieuwe en belangrijke vormen ontwikkelen zich in den typus der 
gewervelde dieren. Onder de visschen vertoonen zich het eerst de teleostiërs 
of beenige visschen, die hunne voorgangers met een kraakbeenig skelet 
schier geheel zullen verdringen. 

Amphibiën en reptielen, die door de grilligste en ten deele reusachtigste 
vormen, de belangstelling in hooge mate opwekken verschijnen nu in over-
wegend aantal en soortensterkte. Enkele vogels en zoogdieren in hunne eer-
ste gedaante voegen zich hiernevens als de herauten eener naderende toe-
komst. 

»Het beeld der mesolithische schepping" zegt Zittel (Aus der Urzeit, 1872), 
»overtreft elk voorafgaand tijdperk, niet alleen in menigvuldigheid, maar ook 
door een hoogeren graad van volkomenheid, zoowel wat het geheel als de 
afzonderlijke deelen betreft. Reeds de omstandigheid, dat in het plantenrijk 
eerst cycadeeën en palmen, daarna de hoogst ontwikkelde type der tweelob-
bige loofplanten, in het dierenrijk de drie hoogste klassen der gewervelde 
dieren, reptielen, vogels en zoogdieren als geheel of bijkans geheel nieuwe 
elementen zich naast de reeds voorhanden soorten voegen, verleent aan het 
geheele gezelschap een meer voornaam karakter. Maar ook binnen de afzon-
derlijke klassen en orden hebben bijna overal vormen van eene meer volko-
mene organisatie de vroegere minder ontwikkelde vormen verdrongen." 

»Ten slotte mogen wij niet onvermeld laten, hoe de steeds toenemende 
bloei der ceratieten en ammonieten ons ten bewijze strekt van de waarheid, 
dat in de gansche natuur zich een streven openbaart, om alle plaatsen harer 
huishouding al meer en meer met beter personeel te bezetten. – Niet minder 
karakteristiek is echter ook de groote rol, die de verzamel-typen spelen enz. 
enz." 



Terwijl wij nogmaals eene schrede voorwaarts doen, bereiken wij het groote 
tertiaire tijdperk of de kainolithische periode, toen al meer en meer de tegen-
woordige stand van zaken werd voorbereid. Palmen en loofhout kenschetsen 
de flora, en in de dierenwereld begint de hoogste dierklasse, die der zoog-
dieren het overwicht te erlangen, zoodat uit dien hoofde dit tijdperk dat der 
zoogdieren en loofbosschen wordt genoemd. Maar tevens heeft ook het op-
pervlak der aarde overeenkomstige veranderingen ondergaan; het universeel 
karakter gaat verloren om in individualiteiten over te gaan. De voormalige 
groote zeeën splitsten zich in kleinere, gescheiden bekkens; elk afzonderlijk 
deel der aarde verkrijgt zijn bijzonder landschappelijk, klimatologisch, geo-
graphisch en biologisch karakter. De dieren- en plantenwereld begint meer te 
gelijken op de hedendaagsche, meer en meer vertoont zich de rijkdom van 
nu. »Voor 't eerst onplooid zich de glans eener bloemenwereld en de nederige 
cryptogamen van voorheen staan hunne heerschappij af aan de door geur en 
kleurenpracht de oogen tot zich trekkende bedektzadige planten." (Dodel) 
Onder de dieren droegen zelfs reeds de visschen hun hedendaagschen 
stempel. 

Maar terwijl de monsterachtige verzameltypen der amphibiën en reptie-
lenwereld, waardoor de vorige periode was gekenmerkt, verdwijnen, ver-
schijnen dergelijke verzameltypen der zoogdierenwereld in groote menigte; 
de oudste voorloopers onzer hoefdieren, herkauwers en dikhuidigen treden 
op het tooneel, soms op enkele plaatsen in zulk een ongehoord aantal, als de 
tegenwoordige tijd ze niet meer op de geheele aarde weet aan te wijzen, ter-
wijl het warme, weelderige klimaat van dezen ouderen tertiairen tijd hun in 
een rijken plantengroei voedsel in overvloed aanbood. In den jongeren terti-
airen tijd, die zich kenmerkte door de langzame uitdroging en uitlooging der 
groote molassezee en de blijvende opheffing van het Alpengebergte met alle 
gevolgen dezer groote gebeurtenissen door de geographische en klimatolo-
gische verbrokkeling der vaste landen, en toen bij eene gemiddelde tempera-
tuur van ongeveer 9 graden hooger dan thans, de verdeeling en regeling der 
warmtegordels gelijk was aan de hedendaagsche, stonden de ongewervelde 
dieren, alsmede de vogels en visschen op denzelfden trap van ontwikkeling 
als nu, terwijl de verscheidenheid der hoogere werveldier-fauna ons herin-
nert aan, en overtreft wat de weelderigste tropenlanden ons daarvan heden 
ten dage te aanschouwen geven. De kolossale slurfdieren (Mastodonten, Di-
notheriums, enz.) wier nakomelingschap onze hedendaagsche olifanten en 
walrussen uitmaken, treden op het tooneel; er verschijnen hyena's en 
viverra's en bet vreeselijke kattengeslacht Machairodus met zijn dolkachtige, 



6 duim lange hoektanden, als de eerste vertegenwoordigers dier vleeschvre-
tende roofdieren, wier bloeitijd eerst in het daarop volgende diluviale tijd-
perk valt. Ook aan talrijke vertegenwoordigers van het merkwaardige apen-
geslacht ontbreekt het thans niet meer. 

In de nu volgende laatste groote hoofdafdeeling in de geschiedenis der 
aarde, in den quartairen of diluviaaltijd, welks duur, hoewel zeer zeker hon-
derduizenden van jaren omvattende toch onvergelijkelijk klein is geweest in 
vergelijking van vroegere perioden (volgens Häckel slechts een half percent 
der geheele organische aardgeschiedenis) staan wij reeds met den eenen voet 
in het heden. Alle veranderingen in de levende wereld bepalen zich nu tot de 
hoogere vormen; de hedendaagsche geographische gordels, die de verdere 
verbreiding der afzonderlijke dieren van nu af aan begrenzen, waren toen 
reeds uitgebakend. De quartaire tijd is het dan ook, welke als laatste en hoog-
ste trap van den ontwikkelingsgang der aarde, het volmaakste produkt der 
schepping ons eigen geslacht of den mensch, in zekeren zin als toppunt en 
glanspunt dier trapsgewijze ontwikkeling, op de schouwplaats des levens 
laat verschijnen, en wel nadat zijn half-dierlijke voorloopers, of voorberei-
dende vormen, waarschijnlijk reeds in den loop van het tertiaire tijdvak in 
grootere of kleinere reeksen hem waren voorafgegaan. Wegens de buitenge-
wone belangrijkheid van deze gebeurtenis, die van nu aan den diepst in-
grijpenden invloed uitoefent op de geheele toekomst der aarde en hare plant-
aardige en dierlijke bewoners, heeft men de quartaire periode ook wel het an-
tropolitische of beter het anthropozoïsche tijdperk genoemd. Ongetwijfeld 
kan en moet men den ouderdom van het menschengeslacht, waaraan men 
vroeger weinig meer dan een, binnen de tijdruimte der geschiedenis liggen-
den ouderdom van 6 tot 8000 jaren had toegeschreven, berekenen naar eene 
lange reeks van duizenden, misschien wel van honderdduizenden jaren. 
Doch zulks moge nu zijn zoo als het wil, wanneer wij terugzien op de 
enorme, slechts door millioentallen van jaren te tellen tijdruimten des aard-
schen verledens, dan moet de mensch nog altoos worden beschouwd als een 
der laatste en jongste voortbrengselen van het groote organische of aardsche 
vormings- en ontwikkelingsproces, dat in den mensch in zekeren zin zijn 
hoogste en vooralsnog laatste einddoel vindt. 1) 

1) De gewichtige vraag naar den ouderdom van den mensch op de aarde vindt men 
grondig behandeld in het uitstekende werk van den beroemden engelschen geoloog Lyell: 
»Age of Man" (ook in 't Ned. vertaald). 

Eene meer beknopte beschouwing vindt men in het werk van schrijver dezes: "De 
Mensch en zijn plaats in de Natuur", Nijmegen 1878, 1e afdeeling, alsmede in de aanmerk-



Deze, hier slechts in algemeene trekken geschilderde en in de geschiedenis 
der aarde zoo bepaald karakteristieke verhoudingen tusschen de tijdelijke 
vormingstoestanden der aarde zelf en de uitwendige invloeden in' t alge-
meen aan den eenen kant, en het ontstaan, den groei en de voortplanting der 
organische wezens aan den anderen kant, waarin een natuurlijk verband zich 
duidelijk laat erkennen, deze verhoudingen zijn in zekere mate ook nog tot 
op onzen tijd bewaard gebleven, en wij zien ons van alle kanten door voor-
beelden van dien aard omringd. Eene talrijke klasse van dieren, de zooge-
naamde ingewandswormen, ontwikkelen zich niet anders dan op nauw-
keurig bepaalde plaatsen; zij vertoonen de verschillendste vormen en levens-
wijze, al naar dat zij zich in dit of dat dier, en dit of dat orgaan ophouden. Ja, 
men heeft in den laatsten tijd de algemeene en merkwaardige wet ontdekt, 
dat de jeugdige vormen dezer wezens in zulke dieren leven, die den dieren, 
welke de volwassen vormen herbergen, tot spijs verstrekken. Op een ver-
brand bosch ontwikkelen zich bepaalde plantensoorten, op gerooide naald-
bosschen groeien eiken en beuken. »Op afgebrande plaatsen, op de versch 
omgeploegde aarde van een uitgeroeid woud, van den drooggelegden zee-
oever, en op den bodem van drooggemaakte plassen ontluikt dikwerf heel 
snel eene weelderige vegetatie, waaronder zich soorten bevinden, die heinde 
en verre in den omtrek niet voorkomen. Waar een zoutbron ontspringt en een 
nieuw zoutwerk wordt aangelegd, daar vertoonen zich alras de zoo karak-
teristieke zoutplanten en zoutdieren, die mijlen ver in den omtrek niet te vin-
den waren." (Giebel) Sedert men in de omgeving van Parijs het dennenhout 
zoo vermeerderd heeft, vindt men daar de lamia addilis, een insect uit 
Noord-Europa, dat voorheen nooit in Frankrijk was gezien. Waar lucht, 
warmte en vochtigheid samenwerken, daar ontwikkelt zich, dikwerf in wei-
nig oogenblikken, die talrijke wereld van merkwaardige en zonderlinge vor-
men die wij infusoriën noemen. Deze voorbeelden zouden wij naar welgeval-
len kunnen vermeerderen, en tevens konden wij gemakkelijk bewijzen, hoe 
binnen de grenzen der afzonderlijke soorten van planten en dieren, de uit-
wendige levensomstandigheden de menigvuldigste en diepst ingrijpende 
wijzigingen tot stand brengen. In weerwil van het zoo groote en schijnbaar 
niet te vereffenen verschil tusschen de bestaande menschenrassen, zijn toch 
vele natuuronderzoekers van meening, dat de oude strijd over de afstam-
ming van den mensch van een of van meerdere paren, op wetenschappelijke

 
ing op blz 160 van zijn geschrift getiteld: »Aus Natur und Wissenschaft." 5 Aufl. Leipzig, 
Thomas, 1874.



gronden zeer wel ten voordeele der eerste meening kan beslist worden; 
althans de wetenschap kan zich zeer goed vereenigen met het denkbeeld. dat 
alle verscheidenheden kunnen worden aangemerkt als produkten van uit-
wendige en langzame invloeden. »Ik geloof" zegt Hufeland, »dat de ver-
scheidenheid bij het hondengeslacht veel grooter is dan bij den mensch. Een 
spitshond wijkt veel meer af van een dog, dan een neger van een Europeaan. 
Wat verdient nu meer geloof, dat God elk dezer op zich zelf staande, en zoo 
zeer verschillende varieteiten heeft geschapen, dan wel dat zij allen door ver-
andering zijn ontstaan uit één en hetzelfde oorspronkelijke hondengeslacht? 
Zeer zeker het laatste! 1) 

Hoe belangrijk en krachtig deze invloeden intusschen ook heden ten dage 
nog mogen zijn, men kon echter tot nog toe niet door de waarneming tot 
zekerheid geraken, of deze verandering duurzaam ware en zij dus aanleiding 
kon geven tot het ontstaan van zelfstandige soorten, en evenmin of eenigs-
zins hoogere organismen ontstaan konden door bloote vereeniging van or-
ganische stoffen en krachten zonder het aanwezig zijn van eene, uit 
bestaande ouders voortgesproten kiem. Het schijnt heden een algemeen 
geldende wet te zijn, dat alles, wat leeft, slechts ontstaat uit eene voorheen 
aanwezig zijnde kiem, die door gelijksoortige ouders is verwekt, of door 
rechtsteeksche voortplanting uit een vroeger bestaand ouderlijk lichaam; dus 

1) De vraag, die dikwijls in natuurkundigen zin wordt geopperd, of het menschelijk ge-
slacht van een of van meer paren afstamt, is voor ons doel tamelijk onverschillig. Was de 
natuur in staat, uit eigen kracht, op zekere plaats menschen voort te brengen, dan kon 
zulks even zoo goed meermalen en ook op andere plaatsen geschieden. Overigens 
schijnen de uitkomsten van het natuurkundig onderzoek geen twijfel meer over te laten of 
het menschelijk geslacht stamt van meer dan een paar, zelfs van zeer vele paren af. De 
karakteristieke eigenaardigheden der zoogenaamde dier- en plantkundige aardgordels, 
welke niet enkel van toepassing zijn op dezen maar ook op den voortijd, en waarop voor 
het eerst door Agassiz met bepaaldheid is gewezen, schijnen te wijzen op het bestaan van 
even zoo vele zoogenaamde scheppingsmiddelpunten (om eens die uitdrukking te bezi-
gen) waarin planten, dieren en menschen eenen gemeenschappelijken oorsprong moeten 
hebben, en van welke uit, de groepen der afzonderlijke soorten zlch naar verschillende 
richtingen verder uitbreiden. Beslissender evenwel dan de resultaten van het natuuron-
derzoek, spreken ten dezen opzichte de uitkomsten der taalstudie die eene bevesting le-
veren van boven aangehaalde stelling. De wortels en de geheele ontstaanswijze der ver-
schillende volkstalen toonen zulk een doorgrijpend verschil, dat aan een gemeenschappe-
lijken oorsprong uit één wortel in 't geheel niet kan worden gedacht. Ja, uit die resultaten 
moet zelfs volgen, dat niet eens hetzelfde menschenras altoos van één paar afstamt, maar 
dat b. v. voor het kaukasische ras twee verschillende uitgangs- of oorsprongspunten moe-
ten worden aangenomen. A.W. Schlegel verdeelt de verschillende talen der aarde, naar de  



uit een ei, een zaad, of door zoogenaamde deeling, knopschieting, stekken, 
kiemcelvorming, enz. Omne vivum ex vivo! 2) Een of meer individuën van 
hetzelfde geslacht moeten vooraf aanwezig zijn geweest, om aan meerdere 
van dezelfde soort het aanwezen te schenken. De sagen des ouden testaments 
drukken deze reeds vroeg gekende waarheid allegorisch uit, door in den 
grooten zondvloed van alle diersoorten een paar in de reddende ark te doen 
opnemen. Bij hem evenwel, die zich niet met bijbelsche verhalen tevreden 
stelt, dringt zich, wanneer hij over zoodanige verhoudingen en betrekkingen 
nadenkt, onweêrstaanbaar de vraag op: van waar, hoe ontstond het eerste or-
ganische leven? Wanneer alle organismen uit ouders worden geboren, hoe 
zijn dan de eerste ouders ontstaan? Konden deze van zelf, enkel door de toe-
vallige of noodzakelijke vereeniging van uitwendige omstandigheden en het 
optreden van de voor hun bestaan onmisbare voorwaarden ontstaan, of 
moesten zij met behulp van eene vreemde macht worden geschapen? En 

mate van hare ontwikkeling, in drie groote klassen analytische, organische en synthetische 
talen, terwijl dan ieder dezer taalgroepen op eene geheel bijzondere wijze zou zijn ont-
staan. Tot de analytische talen behoort in de eerste plaats de Chineesche. De organische 
talen vormen weder twee goed gescheiden onder-afdeelingen, tusschen welke men niet de 
geringste verwantschap ontdekt. Het zijn de Indogermaanse en Semietische stammen. De 
Indogermanen hadden hun oorspronkelijke woonplaats in Azie (Afghanistan). Later 
scheidden zij zich van elkaar. Een gedeelte ging naar het oosten, t.w. de Indiërs. Anderen 
gingen naar het westen, n.l. de Perzen en Armeniers. De Kelten, Romeinen, Grieken, Ger-
manen en Slaven gingen naar Europa. Deze allen vormden eene oorspronkelijke eenheid. 
Geheel verschillend van hen zijn de Semieten; geen spraakverwantschap bestaat tusschen 
deze en de Indo-Germanen. Tot de Semieten behooren de Hebreeërs, Arabieren, Kartha-
gers, Pheniciërs, Syriërs en Assyriërs. Tot de synthetische talen brengt men die der oude 
Aegyptenaren of Kopten, Finnen, Lappen, die van verschillende volken in centraal-
Rusland, der Hongaren. Of de Turken, Tartaren en Mongolen ook hiertoe behooren is niet 
zeker. Overigens schijnen de nieuwste nasporingen der Anthropologen de tot hiertoe aan-
genomen meening, dat men uit de taal tot het ras kan besluiten, te logenstraffen. Hoogst 
waarschijnlijk heeft zich de oorspronkelijke, aanvankelijk misschien slechts in een enkelen 
vorm maar in meerdere paren voorhanden menschenstam, lang voor het ontstaan der 
talen in verschillende rassen verdeeld; men moet het zelfs voor mogelijk houden, dat het-
zelfde ras nog na zijn vertakking verschillende talen deed ontwikkelen.

2) De spreuk: Omne vivum ex vivo. (Al wat leeft spruit voort uit het levende) is slechts 
een uitbreiding van de oude Harvey'sche spreuk : Omne vivum ex ovo (Al wat leeft komt 
voort uit een ei), welke laatste in den nieuweren tijd door Virchow nog nauwkeuriger 
aldus wordt geformuleerd: Omnis cellula ab cellula, d.w.z. iedere cel (de organische een-
heid) stamt af van eene andere cel.



wanneer zulks eens geschiedde, waarom dan slechts éénmaal en later niet 
meer? 

De vraag heeft van oudsher wijsgeeren en natuurkundigen bezig gehouden 
en tot de verschillendste en breedvoerigste twistvragen aanleiding gegeven. 
Voor en aleer wij ons in eene nadere overweging van deze vraag inlaten, mo-
eten wij de hierboven uitgesproken stelling: »Omne vivum ex vivo", in zoo-
verre nader bepalen, dat zij, hoezeer ook voor verreweg het grootste aantal 
organismen geldig, onder de tegenwoordige verhoudingen toch niet 
volkomen op schijnt te gaan. Althans, de wetenschappelijke twistvraag der 
z.g. generatio aequivoca, (ook wel gen. spontanea, of primaria, of heteroge-
nea, of inaequalis genoemd) of de vrijwillige of ongelijksoortige voort-
brenging is nog geenszins volledig opgelost. Door generatio aequivoca ver-
staat men eene voortbrenging van organische wezens zonder voorheen 
bestaan hebbende gelijksoortige ouders of kiemen, enkel door de toevallige of 
noodzakelijke vereeniging van anorganische elementen en natuurkrachten, of 
wel uit een organische, maar niet door gelijksoortige ouders geleverde ma-
terie. De nieuwste wetenschappelijke nasporingen hebben, wel is waar, aan 
deze soort van voortbrenging, aan welke men voorheen een zeer uitgestrek-
ten werkkring toeschreef steeds meer en meer den wetenschappelijken grond 
ontnomen, maar het blijft nog steeds mogelijk en waarschijnlijk, dat zij voor 
de kleinste en onvolkomenste organismen ook heden nog mogelijk en van 
kracht is. 1)

1) De beide bovengenoemde soorten van oorspronkelijke voortbrenging onderscheidt 
men sedert eenigen tijd als autogonie en plasmogonie. Door autogonie verstaat men het 
ontstaan van een allereenvoudigst organisme in een niet organische, koolzuur, ammoniak 
enz. bevattende vorm-vloeistof, terwijl men door plasmogonie het ontstaan van zoodanige 
wezens verstaat in een organische vorm-vloeistof, waarin de grondstoffen in den vorm 
van samengestelde en losse koolstofverbindingen vervat zijn. De tot nu toe gedane, veel-
vuldige proefnemingen over de oorspronkelijke voortbrenging, hebben schier alle betrek-
king op plasmogonie. Wij moeten hierbij evenwel in herinnering brengen dat sedert wij 
bovenstaande schreven, de belangrijke vraag naar de gen. aequivoca een nieuw stadium 
van ontwikkeling is ingetreden, en wel door den invloed der zoo beroemde Theorie van 
Darwin en de baanbrekende onderzoekingen van Prof. Häckel te Jena, met betrekking tot 
de zoog. Moneren of eenvoudigste oer-wezens, uit welke zich de eerste uit cellen bestaan-
de organismen zouden ontwikkelen. Men vergelijke met betrekking tot dit laatste, alsmede 
met betrekking tot de gen. aequivoca in 't algemeen, Häckels talrijke geschriften over dit 
onderwerp, alsmede de door schrijver dezes in zijn werk over de Darwinsche theorie aan 
't slot der eerste voorlezing geplaatste beschouwing alsook zijn opstel: »Ueber den Ur-
sprung und die Einheit des Lebens" (»Aus Natur und Wissenschaft." S. 430, 3e Aufl.)



Wanneer nu evenwel voor alle iets hooger staande plantaardige en dierlijke 
organismen de wet geldt, dat zij zich slechts door gelijksoortige voort-
brenging, slechts onder de voorwaarde van 't aanwezig zijn van ouders ont-
wikkelen, dan blijft de vraag naar de eerste voorbrenging, naar 't  eerste ont-
staan van deze wezens onbeantwoord en schijnt bij den eersten aanblik niet 
zonder behulp eener hoogere macht opgelost te kunnen worden, welke 
macht de eerste of ouderlijke organismen uit eigen machtsvolkomenheid en 
uit vrijen wil zou hebben geschapen, hun daarbij het vermogen toedeelende 
van voortaan zich zelf voort te planten.

Vol tevredenheid wijzen geloovige natuurkundigen op dit feit, herinneren 
daarbij tevens aan den kunstvaardigen en samengestelden bouw der organ-
ische wereld en zien daarin vol overtuiging het bestuur en de plannen van 
eene hoogere rechtstreeksche of persoonlijke scheppende kracht, die de 
wereld voor bepaalde doeleinden heeft geformeerd. »Een onoplosbaar raad-
sel," zegt b.v. de anders zoo onbevooroordeelde Cotta, » bij hetwelk wij 
slechts de toevlucht kunnen nemen tot de onnaspeurbare macht van eenen 
Schepper, vinden wij evenzeer in het eerste ontstaan van organische wezens 
als in den eersten oorsprong der aarde." 

Nu zou men, – zonder zich al te veel met eene natuurlijke verklaring van 
den organischen groei in te laten – aan die geloovigen ten antwoord kunnnen 
geven: de kiemen van al wat leeft (wellicht in den vorm eener struktuurlooze, 
eenvoudige, organische materie, die de moeder werd van alle latere ontwik-
keling) waren van alle eeuwigheid in de vormlooze nevelmassa, waaruit zich 
de aarde van lieverlede vormde, of in het heelal aanwezig en wachtten, na de 
vorming en afkoeling der aarde hierop neergedaald, slechts op de inwerking 
van zekere uitwendige omstandigheden, om daar toevallig tot ontwikkeling 
te komen, alwaar zij de voor die ontwikkeling onmisbare levensvoorwaarden 
vonden. Hiermee zou het feit van de opeenvolging van organische scheppin-
gen toereikend zijn verklaard en zulk eene verklaring zou althans minder 
avontuurlijk zijn en minder diep opgedolven, dan de onderstelling eener 
scheppende kracht, die in elke afzonderlijke periode der aardvorming, zich 
zou hebben vermaakt met het voortbrengen van plant- en diervormen, om 
daarmede in sommige opzichten langdradige en voor eene als volkomen ge-
dachte scheppingskracht, zeer zeker geheel noodelooze vooroefeningen voor 
de Schepping van den mensch te maken. 2) Wij hebben echter zulke huismid-

2) Dr. Czolbe heeft in zijn reeds meermalen vermeld en zoo geestvol werk: "Neue Dar-
stellung des Sensualismus," 1855, eene wetenschappelijke poging in 't werk gesteld om de 



eeuwigheid te bewijzen, niet alleen van den mensch en diens verschillende rassen, maar 
ook die der aarde als individu, alsmede de eeuwigheid van de geheele thans bestaande 
orde der hemellichamen – natuurlijk geheel en al in tegenspraak met alle tot nu toe alge-
meen aangenomen theorieën der kosmogenie. – Overigens schijnen de nieuwste ontdek-
kingen een feitelijken grond aan bovengenoemde meening te verleenen. Wöhler heeft aan 
een, in 1857 in Hongarije gevallen meteoor, het voorhanden zijn van organische koolwa-
terstoffen aangetoond; ook nog in een ander dergelijk lichaam werden organische zelf-
standigheden gevonden (zie Mohr, Geschichte der Erde, 1866). Den 14 Mei 1866 had er een 
zware meteoorregen plaats bij Orgueil in Frankrijk; de scheikundige Pisani beweert in 
deze brokken een uit koolstof, zuurstof en waterstof bestaande organische zelfstandigheid 
gevonden te hebben. Dit is een bewijs voor het bestaan van organische zelfstandigheden in 
de door meteoren doorkliefde hemelruimte en daar men zelfs het vermoeden heeft uit-
gesproken, dat onze aarde zich misschien heeft gevormd uit zoodanige meteoren, zoo zou 
ook in dit opzicht de bewering, dat op onze aarde van den beginne af aan organische zelf-
standigheid aanwezig is geweest, niets bevreemdends meer hebben. Zijn de meteoren, 
waarvan jaarlijks ontelbare menigten op onze aarde nedervallen, de brokstukken van vre-
emde wereldlichamen, gelijk vele geleerden meenen, dan kan het niet anders of met hen 
worden organische kiemen of organische zelfstandigheden op de aarde gebracht. – Er is in 
geen geval eenigen grond aanwezig die het bestaan van organische stof, of zelfs van 
gevormde organismen in de hoogere streken van den dampkring onzer aarde, in den 
vroegsten voortijd onmogelijk maken, daar men immers ook nog heden in de fijn ver-
deelde waterblaasjes der hoogste nevelwolken eene groote menigte mikroskopische organ-
ismen heeft aangetroffen en daar Angus Smith met behulp van kaliumpermanganaat heeft 
bewezen, dat de atmosfeer, hoe zuiver deze ook zijn moge,  steeds een zeer geringe hoe-
veelheid organische stof bevat. Ehrenberg is zelfs bepaald van meening, dat er in de he-
melruimte georganiseerde wezens rondzwerven en van daar bij tijd en wijle op de aarde 
nedervallen. Werkelijk gebeurt het nu en dan dat de aarde zoogenaamde meteoorwolken, 
kometenstof enz. doorsnijdt en bij zulke gelegenheden zou zij organische wezens of kie-
men bij millioenentallen kunnen opvangen. Volgens Quinet, (Die Schöpfung, Leipzig 1871, 
S 276, 277) is het leven van kosmischen aard en van kosmischen oorsprong en even zoo 
oud en verbreid als de stof zelf. De aarde nam en neemt, volgens dien schrijver, de kiemen 
van alle toekomstige wezens uit de kosmische massa op. Meibauer (in de 2de afl. van zijn 
»Sonnen-System." Berlin, 1872) heeft feiten verzameld die er op wijzen, »dat organische 
kiemen (van kosmischen oorsprong) door de in het zonnestelsel verspreide lucht naar de 
aarde worden gevoerd." Ook de beroemde reiziger en natuurkenner Moritz Wagner sluit 
zich in vele voortreffelijke artikelen in de Allg. Zeitung, bij deze theorie aan en gelooft dat 
het leven op de aarde of even oud is als de stof, of uit de hemelruimten op de aarde werd 
overgeplant. 

»De atmosfeeren der hemellichamen," zegt Wagner woordelijk, »zoowel als de wente-
lende kosmische nevelmassa's, zouden diensvolgens als de eeuwige bewaarplaatsen van 
den levenden vorm, en als de eenige kweekerij van organische kiemen beschouwd moeten 
worden. " Prof. Semper (Der Häckelismus in der Zoölogie, 1876) gewaagt van de hy-
pothese, die »het leven onzer aarde afleidt van de organische kiemen van andere wereldli-
chamen, die vóór het bestaan van alle aardsche leven in vroegere geologische tijdperken 
op onze planeet zijn nedergedaald." Ook de engelsche natuurkundige Thomson en onze



deltjes niet noodig; integendeel, de feiten der wetenschap wijzen er ons met 
zekerheid op, dat de organische wezens, die de aarde bevolken, hun ontstaan 
en voortplanting hebben te danken aan eene in den aard der dingen zelf ge-
legen samenwerking van natuurlijke oorzaken, en dat de verandering en ont-
wikkeling van de oppervlakte der aarde, in den loop der tijden, zelf hierbij 
eene zeer invloedrijke rol moet hebben gespeeld. Hoe en op welke nader te 
bepalen wijze deze aangroei in elk afzonderlijk geval plaats greep, kan voor-
zeker nu nog niet met wetenschappelijke zekerheid worden gezegd, alhoewel 
wij de hoop koesteren, dat latere nasporingen hierover een helderder licht 
zullen verspreiden. 3) Onze kennis reikt evenwel in elk geval zoo ver, dat wij 
de spontane of vrijwillige voortbrenging van levende wezens en de trapsge-
wijze vervorming der lagere in hoogere vormen, door den invloed der uit-
wendige levensvoorwaarden, zonder de inwerking eener rechtstreeksche 
hoogere macht, tot de hoogste wetenschappelijke waarschijnlijkheid, ja tot 
subjectieve zekerheid kunnen maken. De trapsgewijze, langzame ontwik-
keling en vervorming der laagste organische vormen tot steeds hoogere en 
meer volkomene, mag – in weerwil van enkele uitzonderingen en afwijkin-
gen, – een door de palaeontologische nasporingen met zekerheid aan te 
geven feit genoemd worden. Dit feit wijst met bepaaldheid op een of meer-

beroemde physioloog Helmholtz spreken zich in gelijken zin uit. »Wij moeten hierbij 
evenwel opmerken, dat de zoo verbazend lage temperatuur van de kosmische werel-
druimte (- 150 a 1600 C.) niet ten gunste dezer hypothese pleit. [En mocht ook al die onder-
stelling waarheid bevatten, wij zouden nog geen schrede verder gekornen zijn; immers de 
vraag naar 't eerst ontstaan van levende wezens werd daardoor slechts van de aarde naar 
andere werelden overgebracht. De Haan. ]

3) Eerder nog dan de schrijver kon denken, is deze hoop vervuld geworden, en weI door 
het in korten tijd zoo beroemd geworden boek van den engelschen schrijver Charles Dar-
win, over het ontstaan der soorten door de natuurkeus of het bewaard blijven der meer 
volkomen soorten in den strijd om het leven, – een geschrift, dat sedert zijn verschijning 
eene wezenlijke omwenteling in de organische natuurwetenschappen heeft teweeg ge-
bracht en een verrassend licht heeft geworpen op de processen van het ontstaan en de 
vervorming der organische wezens, waardoor dit ontstaan en deze vervorming op natuur-
lijke wijze kunnen verklaard worden. Wie Darwin's theorie in een meer beknopten vorm 
wil leeren kennen, dien verwijzen wij naar ons werk: »Die Darwinsche theorie von der 
Entstehung und Umwandlung der Lebe-Welt" enz. In sechs Vorlesungen allgemein ver-
ständlich dargestelt, u.s.w. 4 Aufl. Leipzig, Thomas, 1876). [En de vertaler neemt de 
vrijheid te verwijzen naar: Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het 
ontstaan der plant- en diervormen, door Dr. Dub. Uit het Hoogd. vertaald door H. E. de 
Haan, 2de druk Nijmegen, 1875.



dere natuurwetten, die daaraan ten grondslag liggen, en waardoor het ont-
staan en  de volmaking der organische wezens werd in de hand gewerkt.

Hoe hooger hierbij de ontwikkelings-toestanden der aarde zelf worden, des 
te rijker aan vormen wordt de organisatie der enkele deelen, des te volkome-
ner worden de soorten – bewijs genoeg hoe het ontstaan van concrete dier-
vormen afhankeIijk was van uitwendige, bepalende omstandigheden. De fos-
sielen of overblijfsels eener voorwereldlijke fauna en flora zijn de van liever-
lede afgestorven, onrijpe leden eener opklimmende ontwikkelingsreeks en 
tevens zijn ze ons de modellen van latere organisaties, waarmede zij op ver-
rassende wijze overeenstemmen. 

Hoe ouder die overblijfsels zijn, des te meer latere vormen zijn er in te 
herkennen. Eén enkele eenvoudige fossiel vereenigt in zich den aanleg tot 
vele, later optredende en ten deele nog heden ten dage levende, talrijke en 
verschillende modificaties. Zoo is Sao hirsuta, een trilobiet uit de Boheemsche 
leigebergten, die men reeds tot 12 verschillende geslachten en 27 verschil-
lende soorten heeft gebracht, in zijn eersten ontwikkelingstoestand zoo ver-
schillend van latere daaruit voortgesproten ontwikkelingstoestanden, dat 
men ze niet voor een en hetzelfde dier zou gehouden hebben, indien men zijn 
afzonderlijke overgangstrappen niet met bepaaldheid had kunnen aanwijzen. 
In de fossiele Coelanthinen (visschen) schuilt de skeletvorming van aIle ge-
wervelde dieren, terwijl de tusschen de visschen en amphibiën in staande Ar-
chegosaurus (woordelijk: stamvader der hagedissen) uit den palaeozoïschen 
tijd, eigenschappen in zich vereenigt, die wij thans afzonderlijk bij visschen, 
kikvorschen, salamanders, hagedissen en krokodillen moeten zoeken, en 
welke hem bestempelen tot den uit den grondvorm der visschen ontwik-
kelden stamvader der sauriërs, dit vraatzuchtige monsters, welke het secun-
daire tijdperk beheerscht hebben.

De voorwereldlijke Labyrinthodonten of vorschagedissen, waarvan de Ar-
chegosaurus een der vroegste representanten is, zijn volgens Burmeister's uit-
spraak de ware en schoonste prototypen van al wat amphibie heet; deze 
vorm heeft zich in den loop van millioenen jaren in velerlei vormen opgelost. 
Hier heerscht eene mengeling van eigenschappen van de meest heterogene, 
later daaruit voortgesproten groepen; de eigenschappen van sauriërs, schild-
padden, vorschen en visschen zijn in hen vermengd. 

De Plesiosaurus is als het ware de eerste poging der natuur, om zich aan de 
visschen- en reptielenwereld te ontworstelen; den romp ontleent dit dier aan 
den walvisch, hij heeft den hals van een vogel, den kop van een alligator. In 



ontelbare soorten heeft dit dier zich van toen af gereproduceerd en gewijzigd. 
»Het is vreemd," zegt Zittel (t.a.p.), »hoe bij den plesiosaurus de kenmerken 
van de verschillendste waterbewoners vereenigd voorkomen, even alsof de 
natuur in hem de prototype (grondvorm) van een zwemmend, gewerveld 
dier van hoogere organisatie had willen voortbrengen."

De eigenschappen van den schedel moeten wij heden zoeken bij twee 
scherp gescheiden orden; zijn langen hals hebben de watervogels geërfd, zijn 
vinnen zijn overgegaan op de zeebewonende zoogdieren, terwijl de schild-
padden zijn borstkas op eigenaardige wijze verder tot ontwikkeling hebben 
gebracht. Zijn tijdgenoot de Ichthyosaurus, of vischhagedis, is gelijk de naam 
reeds aanduidt, een middelding tusschen visch en hagedis en eveneens een 
waar toonbeeld van een voorwereldlijke verzamel-typus. De kop gelijkt op 
den krokodil, de staart op dien van een visch, de romp herinnert aan den 
dolfijn. De Mosasaurus of maashagedis, uit de bovenste krijtlagen, met zijn 
drie tot vier voet langen schedel, zijn 50-70 voet lang, slangvormig, meer dan 
100 wervels bevattend lichaam en zijn korte, van zwemvliezen voorziene 
pooten, is het gemakkelijkst te vergelijken met de nog heden heerschende 
voorstellingen van de fabelachtige zeeslang. De Megalosaurus, een monster 
van kolossale afmetingen, vereenigt de anatomie der reptielen en zoogdieren 
in zich, terwijl de orde der Dinosauriërs, waartoe hij behoort, in 't algemeen 
eene vereeniging is van de eigenschappen der hagedissen, krokodillen, zoog-
dieren en vogels. Een trap hooger als zoogdier komt hij voor als Iguanodon, 
een reuzenhagedis van 30 voet lengte en 12 tot 15 voet hoogte, met een kolos-
saal lichaam; »het is alsof de scheppende kracht der natuur met dit dier de 
reuzenvormen der amphibiën heeft willen voltooien." (Buch der Geologie) De 
Pterosaurërs of vleugelhagedissen zijn eene afwijking der hagedissen, die den 
vogeltypus nadert, terwijl in de Ornithoskeliden, d.w.z. reptielen met vogel-
pooten, de eigenlijke voorouders der vogels zijn te zoeken. De Pterodactylus 
of vleugelvinger, een merkwaardig en raadselachtig dier uit de Juraperiode, 
is een vreemd gebouwd schepsel, half vleêrmuis, half reptiel, half amphibie, 
half vogel, dat men reeds tot alle dierklassen gebracht heeft. In den Cetiosau-
rus vereenigen zich de kenmerken van een walvisch, zeehond en krokodil.

In het tertiaire tijdperk, waarin de tegenwoordige orde van zaken reeds 
meer op den voorgrond treedt, nemen de gewervelde dieren reeds den he-
dendaagschen vorm der zoogdieren aan, ofschoon zij nog steeds aan de rep-
tielen blijven herinneren. Als de eerste vertegenwoordiger van de klasse der 
zoogdieren verschijnt het Palaeotherium (oudste dier), een belangwekkend, 
in zeer talrijke exemplaren voorkomend dier, met de eigenschappen van een 



paard, tapir en zwijn, dat van de grootte van een haas, tot die van een paard 
wordt gevonden en waarvan de verschillende soorten eenzelfde geslacht 
voorstellen. In het begin van den tertiairen tijd heeft dit dier in het zuidwes-
ten van Duitschland, voornamelijk in de Zwabische Alpen, hier en daar in 
ongeloofelijke menigte geleefd. Men kan het Palaeotherium eenigszins 
beschouwen als de prototype der zoogdieren, want de meest verschillende 
zoogdiervormen stralen in zijn bouw door. Het paard heeft zich uit dit dier 
langs verschillende overgangstrappen, als Anchitherium, Hipparion, enz. 
ontwikkeld. 

Niet minder belangwekkend is voor de palaeontologen of kenners der 
voorwereldlijke dieren en planten, de afdeeling der Anoploteriën die den pa-
laeotheriën het naast verwant zijn en even als deze in het 3de tijdperk thuis 
behooren. Zij vereenigen de kenmerken van de dikhuidigen, herkauwers en 
zwijnen in zich en moeten worden aangemerkt als de stamvaders van onze 
hedendaagsche zwijnen, nijlpaarden en herkauwers. 1)

Wij zouden deze voorbeelden naar welgevallen kunnen vermeerderen, 
doch de geheele palaeontologische wetenschap is een doorloopend voor-
beeld. De laagste vormen traden in den regel het eerst op en van deze uit be-
gon de opklimmende ladder van hoogere ontwikkeling, zoowel wat de soor-
ten als de individuen betreft. »De overblijfsels, die in de aarde worden 
gevonden" zegt Oersted, »toonen ons eene reeks van steeds hooger en hooger 
ontwikkelde vormingen, die elkander zijn opgevolgd, totdat er een toestand 
ontstond, geschikt om menschen en voor den mensch nuttige dieren te ont-
vangen." »Mijn geloof aan de wet der voortgaande ontwikkeling," zoo drukt 
de beroemde geleerde Owen zich nog bepaalder uit, aan 't slot eener voortref-
felijke beschrijving der voorwereldlijke zoogdieren uit den mesolithtischen 
tijd, »mijn geloof aan de wet der voortgaande ontwikkeling, van 't algemeene 
tot het bijzondere, van 't lage tot het hoogere is bevestigd geworden. Die wet 
wordt op dezelfde wijze toegelicht door de opvolging der zoogdieren van 
den Triastijd tot naar boven, als door de overige klassen van het eerste 

1) Zelfs tot in onzen tijd zijn zulke overgangsvormen als »levende fossielen" blijven 
bestaan. Het merkwaardige, in Australië gevonden vogelbekdier, ornithorhynchus is een 
tusschenvorm tusschen zoogdier, vogel, en reptiel. Toen men het voor het eerst naar Eu-
ropa had gebracht, dacht men aan bedrog; een mollehuid, zei men, is aan den snavel van 
een eend vastgenaaid. De lepidosiren of schubsalamander in Z. Amerika en Afrika ademt 
als een visch-reptiel, half door  kiemen, half door longen. – Meer voorbeelden van palae-
ontologische of voorwereldlijke overgangsvormen kan men vinden in het reeds vroeger 
vermelde werk van schrijver dezes over de theorie van Darwin, 2de voorlezing



schemerleven (Eozoon) tot op de tegenwoordige periode." 
Die wet der voortgaande ontwikkeling heeft zich ook voortgezet tot de 

thans levende organische wereld en daarin haar onmiskenbaar zegel gedrukt. 
De wetenschap der vergelijkende ontleedkunde, die in den jongsten tijd met 
zooveel voorliefde is beoefend, berust in haar geheel op het streven, de over-
eenkomst aan te toonen, die er door het gansche dierenrijk heen, in de ana-
tomische vormen bestaat, en tevens op het wetenschappelijk bewustzijn, dat 
er voor alle dierlijke vormen een gemeenschappelijk grondplan bestaat, dat 
slechts in de afzonderlijke deelen wijzigingen of afwijkingen toelaat. Eene 
onafgebroken reeks van de veelvuldigste overeenkomsten schakelt de ge-
heele dierenwereld aaneen, van het laagste tot het hoogste. 

Zelfs de mensch, die zich tot dusverre, in zijn geestelijken hoogmoed, hoog 
verheven dacht boven de overige dierenwereld, is geenszins van die wet uit-
gesloten. Het Aethiopische menschenras verbindt hem door eene reeks van 
onmiskenbare overeenkomsten met de dierenwereld. De lange armen, de 
vorming van den voet, de magere kuiten, de lange, smalle handen, de alge-
meene magerheid, de weinig vooruitstekende neus, het vooruitstekend gebit, 
het lage, achterwaarts wijkend voorhoofd, de smalle, naar achteren verlengde 
schedel, de korte hals, het nauwe bekken, de dikke hangbuik, de baardeloos-
heid, de huidkleur, de afschuwelijke reuk, de onreinheid, de gelaatsverwring-
ingen hij het spreken, de schelle, krijschende stem, het aapachtige van zijn 
geheele voorkomen, deze alle zijn zoovele kenmerken, die ons geen twijfel 
overlaten, of de lichamelijke vormen en verhoudingen van den neger bieden 
eene groote overeenkomst aan met den aap, het den mensch het naast 
bijkomende dier. 1) 

Maar niet alleen de neger, ook een menigte andere wilde menschenstam-
men, zooals de Boschjesman, de Hottentot, de Peschera, de Van-Diemens-
lander, de Nieuw-Hollander, enz. dragen aan lichaam en geest de duidelijkste 
en onmiskenbare sporen van de hun het naast staande hoogere dierenwereld, 
uit welke zij zijn voortgesproten. (Zie verder: Reichenbach, over het ontstaan 
des menschen, 1854) [en Häckel, over het ontstaan en den stamboom van den 
mensch, door R, E. de Haan, Nijmegen 1872)

In de derde plaats openbaart zich de wet der voortgaande ontwikkelings-
geschiedenis der afzonderlijke dierlijke individuen, of de embryologie. Nu

1) De neger heeft bij kleinere hersenen, dikkkere zenuwen dan de Europeaan, wat even-
zeer op eene belangrijke toenadering tot de dieren wijst. 



nog zijn alle dierlijke vormen in het eerste tijdperk van hun individueel 
bestaan, elkander zoo gelijk dat men, om hunnen zoogenaamden grondtypus 
te leeren kennen, slechts op deze ontwikkeling behoeft terug te gaan. Het is 
een hoogst verrassend en gewichtig feit, dat alle embryo's of kiemen op el-
kaar gelijken, en dat het volkornen onmogelijk is, in hun eerste stadium van 
ontwikkeling een schaap te onderscheiden van een mensch, die wellicht later 
de geheeIe wereld in rep en roer zal brengen. 1) 

Ja, dit verband strekt zich zoo verre uit, dat men niet zonder gevolg be-
proefd heeft, in de ontwikkeling van ieder dier en zelfs in die van den 
mensch, aan te wijzen, hoe het embryo in de verschillende stadiën zijner li-
chamelijke ontwikkeling, de hoofdvormen van 't geheele beneden hetzelve 
staande dierenrijk, op een gegeven oogenblik vertegenwoordigde, en her-
haaIde, zoodat die ontwikkeling een in enge lijst gevat miniatuurbeeld voor-
stelde van de geheele scheppingsgeschiedenis. »Het is een algemeen geldige 
wet" zegt Vogt, »die door de geheele dierenwereld wordt bevestigt, dat het 
gemeenschappelijk bouwplan, waardoor de afzonderlijke dieren onderling 
zijn verbonden, des te duidelijker aan den dag treedt, naarmate het dier zich 
dichter bij zijn punt van oorsprong bevindt, terwijl de lijnen van dat plan hoe 
langer hoe meer worden uitgewischt, naarmate het dier in zijn ontwikkeling 
vooruit is gegaan, en daardoor afhankelijker is geworden van uitwendige 
invloeden, die zijn voedsel bepalen." Met deze laatste woorden wil Vogt te-
vens zeggen, welk een gewichtigen en bepaalden invloed de uitwendige om-
standigheden en levensvoorwaarden uitoefenen op de ontwikkeling en 
vorming der organismen. Hoe jonger de aarde was, des te krachtiger en be-
paalder was de invloed, en, zoo als wij later zullen zien, is het volstrekt niet 
onmogelijk of ondenkbaar, dat dezelfde kiemen door verschillende uitwen-
dige omstandigheden tot zeer heterogene ontwikkelingen kunnen gebracht 
worden. Zoo als wij weten gingen eene menigte voorwereldlijke vormen ten 
gronde, toen de uitwendige voorwaarden voor hun bestaan verloren gingen: 
geheel veranderde verhoudingen waren oorzaak van den dood der oudere en 
de geboorte eener nieuwe organisatie. 

Dat deze invloeden in de vroegere perioden der aardvorming krachtiger 
kunnen geweest zijn dan heden, en dat zij daardoor ook in staat waren uit-

1) Zie hierover het voortreffelijke boek van Huxley: »Zeugnisse für die Stellung der 
Menschen in der Natur." Hoogd. vertaling van Carus (Vieweg 1863) 2e Abhandlung über 
die Beziehung des Menschen zu den nächstanlegenden Thieren, S 64 u.s.w.; alsmede het 
werk van schrijver dezes: »De Mensch en zijn plaats in de natuur." Nijmegen, 1878.



werkselen te weeg te brengen, die misschien thans hunne algemeenheid ver-
loren hebben, welk verstandig mensch zou zulks willen tegenspreken? Men 
bedenke, dat de temperatuur, die zulk een invloed uitoefent op alle ontstaan 
en allen groei, vroeger veel hooger is geweest dan thans, en dat zelfs tot diep 
in, ja nog na den tertiairen tijd, een tropisch klimaat heeft geheerscht in de 
noordelijkste streken der aarde. Aan de zuidelijke helling van het Saksisch-
Boheemsche Erts-gebergte, bloeiden eens de palmen en kaneelboomen, en de 
bodem onzer koude en gematigde zone herbergt eene menigte overblijfsels 
van organische wezens, die thans nog slechts in de keerkringslanden worden 
gevonden. Siberie, dat heden niets dan armoedige struiken en eene spaar-
zame dierenwereld huisvest, was eens bevolkt door talrijke kudden olifanten, 
die een rijken plantengroei voor hun bestaan noodig hadden. Merkwaardige 
planten van vreemdsoortige vormen, die geen vorst kunnen verdragen en 
slechts in een zeer vochtig klimaat kunnen leven, waren gedurende het 
steenkolentijdperk over de geheele aarde verspreid. In de eerste plaats echter 
moeten de algemeene levensvoorwaarden onzer planeet in het primordiaal of 
eerste tijdvak zeer verschillend geweest zijn van het hedendaagsche tijdperk 
en bijzonder gunstig hebben geinfluenceerd op de voortbrenging der eerste 
wezens. Men denke hierbij slechts aan de onmetelijke hoeveelheden koolstof-
dioxyde in de atmosfeer, die later voor de vorming der steenkolenlagen werd 
verbruikt, aan het verschil in dichtheid en electrische verdeeling des 
dampkrings, aan de eigendommelijke chemische en physische gesteldheid 
der voorwereldlijke zee, welker temperatuur, dichtheid en zoutgehalte geheel 
anders waren dan nu, enz. »Toen onze planeet" zegt prof. Oskar Schmidt in 
zijn voortreffelijk boek: »Het Darwinisme en de afstammingsleer" (Leipzig 
1873) »tot dien trap van ontwikkeling was gekomen, dat de temperatuur der 
oppervlakte de vorming van water en het bestaan van eiwitachtige lichamen 
toeliet, was de samenstelling der dampkringslucht, wat hoeveelheid en ge-
halte der bestanddeelen aanbelangt, geheel anders dan thans. Duizend om-
standigheden, die wij heden niet in onze macht hebben, en over welker mo-
gelijke gesteldheid het onnoodig is zich moe te peinzen, konden tot vorming 
van het protoplasma, dat oerorganisme, uit de atomen zijner bestanddeelen 
aanleiding geven." Mochten ook alle reeds in 't werk gestelde, of nog in 't 
werk te stellen proefnemingen tegen het bestaan van vrijwillige voort-
brenging in dezen tijd pleiten, daarmede zou nochtans niet bewezen zijn, dat 
het ook in vroeger tijden onmogelijk is geweest. 

Onder zulke omstandigheden komt het ons ongegrond voor, dat vele na-
tuuronderzoekers geen geloof slaan aan de wet eener langzame trapsgewijze 



vervorming en ontwikkeling der organische wereld – enkel op grond hiervan, 
dat onder de hedendaagsche verhoudingen en toestanden eene scheiding der 
diervorrnen hoofdzakelijk zoo plaats grijpt, dat gelijke ouders weder gelijke 
kinderen voortbrengen. 

Kan dan die wet der overgangen, die zulke diepe sporen heeft achter ge-
laten, zonder vasten grond, zonder wet voorhanden zijn? En wat geeft ons 
het recht, om met betrekking tot dit punt, uit de oneindig kleine spanne tijds, 
waarover onze waarneming loopt, te besluiten tot die grenzenlooze tijdruim-
ten des verledens en uit de natuurlijke verhoudingen van het heden tot die 
toestanden der aarde, toen de natuur jonger en krachtiger en daarom ook 
machtiger in 't voortbrengen van organismen was? Onder zulke verhoudin-
gen moest het mogelijk zijn, dat een organische kiem onder den invloed van 
wezenlijk veranderde uitwendige omstandigheden, die nu eens toevallig, dan 
eens noodzakelijk optraden, zich niet ontwikkelde tot een met haar voort-
brenger gelijksoortig wezen, maar tot een daarvan verschillenden vorm, ja 
zelfs tot een verschillende soort. Carl Vogt, een tegenstander van de leer der 
metamorphhose, zegt toch zelf: »Er bestaat geen enkele reden, om de moge-
lijkheid te verwerpen, dat in den voorwereldlijken tijd de dieren jongen 
voortbrachten, die in vele opzichten van hunne ouders afweken." Al is het 
waar, dat wij in den tegenwoordigen tijd waarnemen, dat de veranderingen, 
die klimaat, levenswijze of andere uitwendige invloeden uitoefenen op de 
metamorphose of vervorming der dieren, wel zeer groot kunnen zijn, doch 
naar allen schijnt nimmer verder gaan dan het soortsbegrip, dan moet men 
daarbij bedenken, dat in vroegere tijden nog de lange duur van schier einde-
looze tijdruimten meêwerkte; schijnbaar kleine of weinig beduidende invloe-
den konden daardoor groote en onmogelijk schijnende uitwerkselen hebben, 
en toevallige omstandigheden en bijzondere combinaties van zekere ver-
houdingen konden toen optreden, van welke wij uit onze korte ervaring geen 
voorbeeld weten aan te wijzen. 1) 

1) Sedert wij het bovenstaande neerschreven, is het standpunt van Vogt – en dit strekt 
ons tot geen gering bewijs voor de juistheid onzer mening en voor de zegenrijke kracht 
der waarheid – geheel veranderd; Vogt die beroemde natuurkenner, die tot dusverre met 
alle kracht voor de standvastigheid der soorten, en tegen de vervormingstheorie heeft ges-
treden is onder den invloed van het Darwinisme tot een tegenovergesteld standpunt be-
keerd. Hij zelf laat ons van deze bekeering blijken in het tweede deel zijner »Vorlesungen 
über den Menschen" (Giessen 1863) op bl. 256 en 257, waar wij de volgende, openhartige 
bekentenis lezen: »De leer van de langzame ontwikkeling der typen uit oorspronkelijke 
gemeenschappelijke vormen, heeft in den jongsten tijd in Darwin een talentvol verdediger 



Maar wij hebben tot dit laatste gezegde geen recht; immers, het ontbreekt 
ons niet zoo geheel aan voorbeelden van dien aard, als wij aanvankelijk wel 
zouden meenen. In de eerste plaats hebben wij de zoo merkwaardige teelt-
wisseling, een verschijnsel op het gebied der dierkunde, dat eerst in den 
jongsten tijd vollediger is bekend geworden, en dat bestaat in eene vorm-
verandering, die vele lagere diervormen, in opklimmende lijn, met geheel 
van elkander verschillende gedaante, organisatie en levenswijze ondergaan, 
en wel derwijze, dat de vervorming niet enkel plaats grijpt bij één en het-
zelfde individu, zooals de gedaantewisseling der kapellen en kikvorschen, 
maar dat dezelfde gedaante gedurende een geheelen levensloop bewaard 
blijft en dus het gansche verschijnsel neerkomt op eene ware gedaante-
verandering der soort. Men heeft die teeltwisseling ontdekt bij vele inge- 
wandswormen, verder bij de salpen, de medusa's en polypen, alsmede bij de 

gevonden. Die leer was reeds vroeger verkondigd geworden door sommige fransche na-
tuurkundigen, o. a. door Lamarck en tevens ook, ofschoon eenigszins gewijzigd, door 
sommige duitsche wijsgeeren. Zooals die leer vroeger werd opgevat, was ik daarvan zeer 
zeker een ijverig en oprecht bestrijder. In hare tegenwoordige lijst evenwel, moet ik 
bekennen, schijnt ze mij toe, beter dan eenige andere theorie, opheldering te verschaffen 
over de verwantschap der afzonderlijke typen en ons in elk geval eene schrede nader tot 
de waarheid te brengen. In den tijd, toen ik tegen de leer der geleidelijke transformatie der 
typen strijd voerde, stond ik bovendien nog te zeer onder den invloed van overgeërfde 
meeningen, die zich onwillekeurig bij een ieder opdringen, die zich ernstig met de weten-
schap bezig houdt. De scherpe tegenstellingen, die de soorten schijnbaar opleveren, het 
gemak, waarmede het systeem de streng van elkaar gescheiden afdeelingen vereenigt en 
verdeelt, moeten noodzakelijk op ieder jong mensch denzelfden indruk maken, als de 
scherpheid der tegenstellingen, die hij ook in het leven en in de karakters meent te be-
speuren. En evenals men zich later door het leven zelf er van overtuigt, dat er noch abso-
luut goede, noch absoluut booze menschen zijn, en het leven en de maatschappij zich 
bewegen tusschen de uitersten in, zoo ook vindt men bij grondiger onderzoek naar de 
vormen der dieren- en plantenwereld en derzelver ontwikkeling uit het ei, dat ook hier de 
tegenstrijdigheden haar scherpe kanten tegen elkaar afslijpen, en er eene menigte van 
vormen bestaan, die zeer goed uit elkaar kunnen worden afgeleid. Isidorus Geofroy Saint-
Hilaire heeft op uitstekende wijze aangetoond, dat de meeningen van Buffon, aangaande 
de grenzen en de bepaling van het soortsbegrip, van lieverlede eene wijziging erlangden; 
was hij er aanvankelijk wild op ingestormd met eene strenge définitie, die van geen bui-
gen wilde weten, hij had zich van lieverlede al meer en meer aan de feiten aangesloten, die 
hij gedurende den loop zijns levens leerde kennen, en hij had verstand genoeg om, uit 
voorliefde voor eene eenmaal uitgesproken theorie, deze niet te laten gelden. Wanneer het 
geoorloofd is, het kleine met het groote te vergelijken, dan mag ook ik wel eenige aan-
spraak maken op dit voorrecht van toenemende zelfkennis en daardoor bepaalde ver-
andering van inzichten." .



 bladluizen; bij vele andere dieren vermoedt men iets dergelijks. Het is waar, 
deze gedaantewisseling strekt zich niet tot in het oneindige uit, zooals het ge-
val zijn zou, wanneer daardoor de wet van de begrenzing der soorten werd 
omvergeworpen, maar zij blijft binnen zekere grenzen van verwantschap, en 
keert, na het doorloopen van een of meer generaties, tot den oorspronkelijken 
vorm terug, wordende op deze wijze, na een regelmatigen kringloop te 
hebben doorloopen, weder opgeheven. Wie echter zou hierin eene toenade-
ring durven loochenen tot de wet der metamorphose, en wie zou het onmo-
gelijk achten, dat in den voorwereldlijken tijd deze teeltwisseling zich niet 
binnen zulke vaste grenzen heeft gehouden als thans? Een onzer uitstekend-
ste geleerden, Professor Kölliker in Wurtzburg, spreekt het rondweg uit, – 
zich hierbij beroepende op de teeltwisseling, de parthenogenesis, de meta-
morphose en andere verwante zaken, – dat de bevruchte of onbevruchte 
eieren en kiemen van lagere organismen, onder bijzondere omstandigheden, 
in andere, soms hoogere vormen kunnen overgaan, en grondt hierop zijne, de 
theorie van Darwin in zekeren zin aanvullende, theorie der heterogene teelt. 
1) Zoodra wij eene vervormingswet in dezen zin aannemen, n.l. dat de ver-
andering  niet, gelijk de oude natuurkundig-wijsgeerige school wilde, traps-

 
1) Men vergelijke diens voordracht over de scheppingsleer van Darwin (Leipzig 1864). 

Köllikers hoofddenkbeeld bestaat hierin: door den invloed eener algemeene ontwikke-
lingswet (of deze bestaat is, voorzeker, nog zeer twijfelachtig) brengen de schepselen uit 
de in hen ontstane kiemen, andere van henzelf afwijkende wezens voort, en wel, òf daar-
door, dat de bevruchte eieren bij hunne ontwikkeling, onder bijzondere omstandigheden, 
in hoogere vormen overgaan, of daardoor, dat de oorspronkelijke en latere organismen, 
zonder bevruchting, andere organismen, 't zij uit kiemen, 't zij uit eieren voortbrengen, 
evenals bij het merkwaardig proces der parthenogenesis. Als natuurlijke feiten, die deze 
theorie schijnen te steunen, voert Kölliker de teeltwisseling, de overeenkomst der em-
bryo's in groote diergroepen en eenige andere verschijnselen aan, die het bewijs moeten 
leveren, dat een ei niet altijd denzelfden vorm aanneemt. Terwijl nu op deze wijze het 
groote ontwikkelingsplan der organische wereld de meer eenvoudige vormen aanspoort 
tot steeds menigvuldiger ontplooiingen, geschieden er òf vele sprongsgewijze veranderin-
gen, òf er spruiten geleidelijk nieuwe vormen uit reeds bestaande voort. Het merkwaardig 
proces der teeltwisseling wordt, volgens Kölliker, eerst dan begrijpelijk, als men het in 
verband brengt met zoodanige scheppingstheorie. –- Ook prof. Zittel (t.z.p.) is niet 
afkeerig van het denkbeeld eener sprongsgewijze vormverandering, waartoe stoornissen 
in het klimatologisch en geographisch evenwicht aanleiding zouden hebben kunnen 
geven. »De sprongsgewijze ontwikkeling der fossiele planten- en dierenwereld zou onder 
deze vooropstelling niet alleen geen beletsel zijn voor de vormingstheorie, maar zelfs een 
noodzakelijk gevolg daarvan. Het ware dan overbodig, zijn toevlucht te nemen tot boven-
natuurlijke, niet te verklaren krachten." (pag 594). 



gewijs maar bij sprongen heeft plaats gegrepen, en dat zij reeds in de em-
bryonale ontwikkeling werd voorbereid, dan hebben wij een aanknopings-
punt verkregen voor de beantwoording der vraag: van waar? Van waar 
komen de organische wezens? Uit een onzichtbaar begin, uit het eenvoudigst 
organische vorm-element, dat geboren werd uit eene vereeniging van anor-
ganische stoffen, langs den weg der vrijwillige voortbrenging, uit de een-
voudigste plantaardige of dierlijke cel, of misschien uit een nog lager en nog 
primitiever organisch wezentje, kon zich, enkel met behulp van natuurkun-
dige processen en eindelooze tijdruimten, daarbij steeds in volko-menheid 
toenemende, die groote, rijke, uit zooveel verschillende deelen bestaande or-
ganische wereld ontwikkelen, welke ons nu omringt. Hoe ook de zaak zich in 
het bijzondere hebbe toegedragen, hoeveel onzekers en twijfel-achtigs er ook 
nog overblijve, wat de details der organische scheppings-werkzaamheid be-
treft als zeker mogen wij toch aannemen, dat die schepping zonder behulp 
van vreemde machten kan en moet zijn geschied. Maakt deze schepping he-
den een buitengewonen indruk op ons en dringt zij als het ware het denk-
beeld eener rechtstreeksche, scheppende oorzaak bij ons op, wij moeten den 
grond voor zulk een gevoel alléén daarin zoeken, dat wij het eindresultaat 
van natuurlijke krachten, die gedurende millioenen jaren niet ophielden te 
werken, als in een panorama voor ons zien;  en, terwijl wij slechs aan het te-
genwoordige en niet aan het verledene denken, kunnen wij ons niet zoo aan-
stonds voorstellen, dat de natuur dit alles uit zich zelf heeft voortgebracht. En 
toch is dit het geval. Wat de bijzonderheden aanbelangt, moge de zaak zich 
hebben toegedragen zoo zij wil, de wet der overeenkomsten, de wet der 
prototypen-vorming, die van de strenge afhankelijkheid, waarin ontstaan en 
vorm der organische wezens stonden tot de uitwendige toestanden der aarde, 
met één woord, de langzame ontwikkeling en vorming der hoogere organis-
men uit lagere, die gelijken tred hield met de ontwikkelingstrappen der 
aarde, de omstandigheid bovenal, dat het ontstaan van organische wezens 
geen momenteel proces is geweest, maar door alle geologische perioden 
voortduurde, al deze verhoudingen en omstandigheden  berusten op onom-
stootelijke feiten en zijn geheel en al onvereenigbaar met het denkbeeld eener 
persoonlijke, met almacht bekleede scheppingskracht, die, uit den aard der 
zaak, zich onmogelijk met zulk eenen langzamen, trapsgewijzen, vermoeien-
den scheppingsarbeid kon inlaten, zich daarbij afhankelijk stellende van de 
natuurkundige ontwikkelingsphasen der aarde. 

Daarentegen moest de arbeid der natuur in 't scheppen harer deels toeval-
lige, deels noodzakelijke produkten, oneindig langzaam, trapsgewijze en on-



bewust geschieden. Daarom ontwaren wij in dien arbeid nergens een geheel 
onvoorbereiden sprong, die ons slechts aan persoonlijke willekeur zou doen 
denken. De eene vorm sluit aan de andere aan, overgang paart zich aan over-
gang. »De natuur" zoo sprak eens Linnaeus, »doet geen sprongen," en inder-
daad strekt elk nieuw ontdekt feit tot bevestiging dezer stelling. Ongemerkt 
gaat de plant over in het dier, het dier in den mensch. In weerwil van alle 
pogingen is men tot op den huidigen dag niet in staat geweest, eene bepaalde 
grens te trekken tusschen het dieren- en plantenrijk, twee, oogenschijnlijk 
toch zoo scherp gescheiden afdeelingen van organismen, en er bestaat geen 
uitzicht, dat men ooit daartoe zal geraken. 1) 

Evenmin bestaat er zulk eene diepe klove tusschen den mensch en het dier, 
wat men daarover ook redekavele; of koestert men wellicht de vrees, dat ons 
eigen verstand daardoor in aanzien zou dalen? – De geologen berekenen den 
ouderdom van 't menschelijk geslacht op 80 a 100000 jaren, en nog meer; 
daarentegen dateert de geschiedenis van het menschdom, dus de tijd van zijn 
voor beschaving vatbaren toestand, eerst van voor weinige duizenden jaren.

Welk een tijd moest er dus zijn verloopen, alvorens de mensch zich tot zulk 
eene intellektueele hoogte opwerkte, dat hij er behoefte aan gevoelde zijne 
lotgevallen aan de nakomelingschap traditioneel mede te deelen ! en welk 
recht hebben wij om den kultuurmensch van heden, die op de bovenste sport 
eener honderdduizendjarige ladder staat, als een produkt van bovennatuur-
lijke inwerking te beschouwen? Wanneer wij onzen blik terugwerpen naar 
zijn oorsprong, dan zullen wij anders gaan oordeelen. In die vroegste perio-
den stond de mensch, wat zijn geheele wezen betreft, ongetwijfeld nader bij 
het dier, dan bij het beeld van zijn tegenwoordigen toestand; de oudste men-
schenschedels, die men heeft opgedolven, vertoonen dan ook ruwe, onont-
wikkelde, dierachtige vormen. 2) 

1) Zie hierover mijn geschrift »Die Darwin'sche theorie" S. g. Aufl. 4. Anmerk. 

2) De menschenschedels, die op verschillende plaatsen der aarde, als de oudste sporen 
van het bestaan van ons geslacht, tegelijk met de beenderen van uitgestorven diersoorten 
zijn gevonden, vertoonen schier zonder uitzondering een zeer primitieven, onontwik-
kelden vorm, gekenschetst door het terugwijken en een bijzondere afplatting van het 
voorhoofd. Zulk een schedel, die ten jare 1857 in eene kalksteengrot in het Neander-dal 
(tusschen Düsseldorf en Elberfeld) werd gevonden, behoort (volgens Dr. Schaaffhausen) 
tot eenen typus, die op zulk een lagen trap van ontwikkeling stond, dat men zijns gelijke 
nauwelijks vindt onder de ruwste thans levende menschenrassen. De uitdrukking van het 
gelaat is schier dierlijk en herinnert aan den schedel der groote apen. Het smalle en vlakke 
voorhoofd heeft in de streek der wenkbrauwen een door diepe insnijdingen begrensde 



Hoe de schedelbouw der Europeesche menschheid, zelfs in den loop der 
historische tijden, van lieverlede volmaakter is geworden, zal in het 
hoofdstuk »De hersenen en de ziel" breedvoerig worden besproken. 

Wilde men nu nog, in strijd met alle natuurkundig verstand, aannemen, dat 
de onmiddellijke hand des Scheppers zelf, deze processen overal en te elker 
plaatse, in tijd en ruimte verspreid, heeft geleid, dan zou men daarmede in 't 
algemeen de pantheïstische zienswijze naderen; men zou tevens genoodzaakt 
zijn te bekennen, dat die betrekking nog bestaat, omdat de ontwikkeling der 
aarde en die der op haar levende planten en dieren niet heeft opgehouden, 
maar op gelijke wijze voortduurt als in vroegeren tijd. En dan moest men ook 
aannemen, dat er geen schaapje zonder den wil van de scheppende Almacht 
verwekt en geboren kan worden, en dat iedere mug, die haar eieren legt, voor 
het uitbroeden harer nakomelingschap aanspraak heeft op de rechtstreeksche 
zorg van dezelfde macht. Maar de wetenschap heeft sinds lang het natuur-
lijke, werktuigelijke en toevallige dezer processen voldingend bewezen en ie-
der denkbeeld van eene bovennatuurlijke tusschenkomst verbannen. Zoo zijn

vooruitspringende lijst. Het ongemeen dikke en krachtige skelet heeft wellicht toebehoord 
aan een individu uit die wilde volksstammen, die vóór de komst der Indo-Germanen 
noordelijk Europa hebben bewoond, en welke stammen door de beschaving op gelijke 
wijze zijn verdrongen, evenals thans nog het geval is met de roodhuiden van Amerika en 
de bewoners van Australie. Nog ongunstiger vorming dan de schedel uit de Neander-grot, 
althans wat het voorhoofd betreft, vertoonen de schedeis van een oud-peruaansch ras, die 
de Baron Von Bibra uit een overoud graf in de Afgodenbaai (Bolivie) naar Europa heeft 
overgebracht. Bibra zelf vindt, dat deze schedel bijkans meer op dien eens aaps dan op 
dien eens menschen gelijkt; het door hem verrichte scheikundig onderzoek der beenmassa 
pleit voor een hoogen ouderdom. Soortgelijke lage en dierlijke verhoudingen bezitten de 
door Spring en Schmerling ontdekte schedels uit de Belgische holen, verder de Borreby-
schedels uit Zweden en Denemarken, die van Caithness in Schotland, die van de 
Coltwolds-heuvelen bij Cheltenham in Engeland, welke laatste door Dr. Bird zijn gevon-
den; de door J.W. Smart op de Shetlandsche eilanden en op het eiland Portland gevonden 
schedels; vele andere uit Brazilie, Peru, Duitschland, Rusland, enz. enz. – Ook is in het jaar 
1862 in Belgie eene menschelijke onderkaak (de kaak van la Naulette) gevonden, die in 
dierlijkheid alles overtreft, wat men tot dusverre had opgedolven, en die zich, behalve 
door vele andere aapachtige bijzonderheden, vooral door het bijna geheel ontbreken der 
kin onderscheidt. Dergelijke menschelijke onderkaken van lage vorming vond men in 
Frankrijk in het dal der Somme, verder bij Hyères, bij Grevenbrück, in het hol van Frontal 
in België en in de grot van Arcy. In elk geval wordt door deze vondsten bewezen, dat er 
fossiele, of voorwereldlijke menschenbeenderen zijn, die in dierlijkheid de meest diera-
chtige, heden ten dage levende menschen overtreffen. – Voor meer raadplege men mijn 
werk: »De mensch en zijn plaats in de natuur, enz." 2e Afd.: »Wie zijn wij?" Nijmegen, 
1878.



dan ook deze verhoudingen een bewijs te meer voor ons gevoelen, daar wij 
gerechtigd zijn uit de natuurlijkheid der thans plaats grijpende werkingen, 
omgekeerd te besluiten tot een even zoo natuurlijk begin. Wie A heeft gezegd, 
moet ook B zeggen. »Een supranaturalistisch begin vordert tevens eene su-
pranaturalistische voortzetting. – Wie eene wet der natuur verkracht, ver-
kracht alle." (L. Feuerbach).

»Als individu afgesloten", zegt Burmeister, »bleef de aarde in zekere mate 
in onafhankelijke betrekking tot hare omgeving, en al wat onafhankelijk van 
deze verhouding op haar geschiedde, dat volbracht zijzelf uit eigen kracht; 
want er bestond, noch er bestaat heden een andere macht op de aarde, dan 
die, welke zij nu nog bezit. Door deze kracht heeft zij zich ontwikkeld; zoover 
de werking dier kracht zich uitstrekte, zoo ver reikten ook de gevolgen; waar 
de aardsche krachten verdwijnen, daar verdwijnt ook elke werking op aarde, 
en wat die kracht niet kan voortbrengen, dat is er ook nimmer geweest en dat 
zal er ook nimmer zijn!" En prof. Giebel te Halle zegt: »Deze wetten van het 
dierlijk leven waren van den beginne af onveranderd dezelfde, want de na-
tuur neemt met hare inrichtingen geen proefnemingen zooals de vorsten en 
volken, die constituties in 't leven roepen en bezweren, wetten bij wetten 
maken en in 't naast volgend oogenblik, eed noch gewoonte achtende, de 
macht der maatschappelijke verhoudingen miskennen, en, enkel ver-
trouwende op eigen kracht, nieuwe wetten uitvaardigen. De menschelijke na-
tuur kan zich schikken en plooien, de wetten der natuur zijn onveranderlijk 
en eeuwig; de natuur is door de eeuwige wet in zich zelf volmaakt en in haar 
ontwikkeling begrensd." 

Nergens heeft de wetenschap een glansrijker overwinning behaald op de 
zoodanigen, die een buiten de wereld staand, of bovennatuurlijk beginsel, 
voor de verklaring van het bestaande aannemen, dan in de geologie en ver-
steeningsleer; nooit heeft de menschelijke geest op beslister wijze het recht 
der natuur gehandhaafd. 1) De natuur kent noch een bovennatuurlijk begin, 
noch een bovennatuurlijke voortzetting ; zij, de alles barende en alles

1) Dat dit geen gemakkelijk werk was blijkt uit het volgende gezegde van Agassiz: 
»welk eene opoffering van arbeid en geduld het gekost heeft om het feit vast te stellen, dat 
de fossielen werkelijk de overblijfsels zijn van dieren en planten, die vroeger op de aarde 
hebben geleefd, weten alleen zij, die met de geschiedenis der wetenschap vertrouwd zijn. 
Daarna moest er bewezen worden, dat het geen overblijfsels waren van den mozaïschen 
zondvloed, welke meening, zelfs onder de mannen der wetenschap, een tijdlang heer-
schende was. Nadat Cuvier het boven aIle bedenking had verheven, dat genoemde over-
blijfsels afkomstig waren van dieren, die niet meer levend op de aarde worden aangetrof-



verslindende, is zelf aanvang en einde, geboorte en dood. Uit eigen kracht 
schiep zij den mensch, uit eigen kracht zal zij hem weder tot zich nemen. Of 
zou ook deze menschensoort niet te gronde kunnen gaan om voor eene meer 
volkomene plaats te ruimen? 2) Of zal de aarde weer teruggaan in hare ont-
wikkeling en de resultaten van haar langdurigen arbeid weder van hare op-
pervlakte uitdelgen? Niemand weet dit, niemand heeft het ooit geweten, 
niemand zal het ooit weten, dan zij die komen!

fen, verkreeg de Palaeontologie voor 't eerst een vasten grondslag. En hoeveel belangrijke 
vragen zijn er niet, die nog heden op antwoord wachten!"

2) De vraag naar de mogelijke toekomst en verdere ontwikkeling van het menschenge-
slacht naar lichaam en geest, in den zin der thans meer en meer algemeen ingang vin-
dende afstammings- en ontwikkelingstheorie, heeft de schrijver in het derde deel van zijn 
geschrift »over den mensch en diens plaats in de natuur," breedvoerig besproken. 



DE LEER DER DOELEINDEN.

(TELEOLOGIE.)

De leer der doeleinden is eerst door de overwegingen van het verstand in 
de wereld gebracht, om daarna als een wonder te worden aangestaard. !!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! KANT. 

Elke ontwikkeling evenwel bestaat in het wegruimen van iets, wat niet be-
hoort te zijn; van iets wat ondoelmatig is, in een overgang van het nog niet 
bestaande, tot iets doelmatigs. ! ! ! ! ! ! Du PREL.! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !  

Een der belangrijkste begrippen, waarin zij zich vastklemmen, die het 
bestaan en de onderhouding der wereld toeschrijven aan eenen alles beheer-
schenden en alles regelenden schepper, is, en was steeds de leer der doelma-
tigheid in de natuur. Elke bloem, die haar schitterende bladen ontplooit, elke 
windstoot, die de aarde doet beven, elke ster, die den nacht verlicht, elke 
wonde die geneest, elk geluid, alles, alles in de natuur verschaft aan de teleo-
logen of doelmatigheidsmannen de gelegenheid om de onnaspeurbare 
wijsheid dier hoogere macht te bewonderen. 

De moderne natuurwetenschap heeft zich vrij algemeen van deze ijdele en 
oppervlakkige doelmatigheidsbegrippen losgemaakt en laat dergelijke kin-
derachtige studiën over aan hen, die de natuur liever met de oogen des 
gevoels, dan met die van het verstand beschouwen. 

Kan de stof niet bestaan, of niet gedacht worden zonder kracht en dus niet 
zonder beweging, dan kan zij ook niet bestaan, of niet gedacht worden, zon-
der vorm; evenals de kracht, is ook de vorm een noodzakelijk, eeuwig, 
onontbeerlijk attribuut der stof. Het ontstaan en vergaan der afzonderlijke 
vormen is daarom een natuurlijk gevolg van elke beweging en werkzaam-
heid. Niet minder natuurlijk moet het ons dan ook voorkomen, dat die vor-
men, onder den invloed van elkaar en van dien der omgeving, bij hun ont-
staan en gedurende den loop hunner ontwikkeling èn elkaar èn die omgeving 
begrenzen, bepalen, zich naar elkaar en die omgeving schikken, het niet-
levensvatbare uitscheiden, om op deze wijze inrichtingen en toestanden in 't 
leven te roepen, die schijnbaar op doelmatige wijze aan elkander beantwoor-
den; en juist dewijl die inrichtingen en toestanden elkander nu noodzakelijk 
bepalen en onderling samenhangen, nu schijnt het ons toe, alsof zij door een 
zich bewust verstand, buiten de dingen om, zijn voortgebracht. Wij bedenken 



hierbij niet, dat elk ander resultaat reeds vooraf uit den aard der zaak was 
buitengesloten, en dat ondoelmatige of onvoegzame inrichtingen in den loop 
der tijden aan eigen gebreken hadden moeten wegkwijnen. Ons nadenken, 
dat zich aan het gegevene, minder aan het verledene houdt, en dat naar den 
maatstaf zijner eigen korte ervaring oordeelt, is alzoo de eenige oorzaak 
dezer schijnbare doelmatigheid, die niets anders is dan het noodzakelijk 
gevolg van onderlinge werking der stoffen en krachten der natuur en de  
daaruit voortvloeiende meerdere volkomenheid in den loop van den alles 
vereffenden tijd.

Volgens Kant verbaast zich ons verstand over een wonder, dat het zelf 
schiep. Hoe kunnen wij spreken over doelmatigheid daar wij immers de din-
gen slechts zien onder ééne gedaante en éénen vorm en volstrekt niet kunnen 
nagaan, hoe zij er in een andere gedaante of eenen anderen vorm zouden 
uitzien! Ja, ons verstand heeft het niet eens noodig zich met de werkelijkheid 
tevreden te stellen. Zoude er geen inrichting der natuur, kunnen gedacht 
worden, die in een of ander opzicht nog doelmatiger was? Wij verbazen ons 
heden over de wezens der natuur en wij bedenken daarbij niet, dat een on-
eindig aantal andere vormen, gedaanten, toestanden on doelmatigheden in 
den schoot der natuur hebben gesluimerd, nog sluimeren en sluimeren zul-
len. Het hangt van een toeval af, of deze hare bestemming zullen bereiken of 
niet. Zijn er geen majestueuze dieren- en plantenvormen, die wij enkel uit 
hunne fossielen kennen, sinds lang verloren gegaan? Zal wellicht deze gan-
sche, schoone, doelmatig ingerichte natuur eens eene wereldomwenteling 
hebben te verduren en zal er dan wellicht wederom een halve eeuwigheid 
noodig zijn, om weder andere nog sluimerende vormen uit het wereldslijk op 
te roepen ?

Hoeveel inrichtingen der natuur, die wij doelmatig noemen, zijn niets an-
ders dan de gevolgen van de inwerking van de uitwendige natuurkundige 
verhoudingen en levensvoorwaarden, op ontstaande of reeds voorhanden 
wezens, — eene inwerking, die — mogen wij zulks nimmer vergeten, — mil-
lioenen jaren te harer beschikking heeft om zich te doen gelden ! Wat betee-
kenen de ervaringen der korte spanne tijds, waarmede wij bekend zijn, verge-
leken bij de kracht van zoodanige inwerking ? De dieren van het hooge noor-
den hebben een dikker pels, dan die van zuidelijker landen, en eveneens 
wordt de vacht der dieren in den winter meer behaard en dichter dan in den 
zomer. Is het niet veel natuurlijker zulk eene verhouding te beschouwen ais 
een gevolg van uitwendige invloeden, — in dit geval van  temperatuursver-
schil, — dan aan een hemelschen kleermaker te denken, die voor de zomer- 



en wintergarderobe van ieder afzonderlijk dier zorgt ? Het hert heeft geen 
pooten gekregen om snel te kunnen loopen, maar het loopt snel omdat het 
lange pootén heeft. Had dit dier pooten, die tot loopen ongeschikt zijn, 
misschien was het een zeer moedig dier geworden, terwijl het nu zeer vrees-
achtig is. De mol heeft korte, schopvormige graafpootjes ; had hij ze niet, het 
zou nooit bij dit dier zijn opgekomen om in de aarde te woelen. De dingen 
zijn nu eenmaal zoo, zooals zij zijn ; waren zij anders geworden, wij zouden 
ze niet minder doelmatig vinden. Hoeveel pogingen heeft de natuur, of 
hebben de met krachten begaafde stoffen, die zoovele millioenen malen on-
der de meest verschillende omstandigheden met elkander in aanraking 
kwamen, niet te vergeefs in 't werk gesteld, om zekere vormen van natuur-
wezens of om natuurlijke toestanden in 't leven te roepen ! hoe dikwijls zijn 
die pogingen wellicht reeds mislukt ! Zij mislukten of konden niet tot stand 
komen, of zij werden weer vernietigd, omdat niet alle, juist voor dat bestaan 
noodzakelijke voorwaarden of omstandigheden, zich bijeen vonden. 1) Die

1) Toen ik voor eene reeks van jaren bovenstaande regels voor de eerste maal neer-
schreef, kon ik niet vermoeden, dat de onvermoeide studie der natuurwetten, reeds bin-
nen betrekkelijk korten tijd, zulke wezenlijke en stellige bewijzen voor mijn beweren zou 
leveren. De talentvolle en geleerde Engelschman Darwin heeft in zijn uitstekend werk 
over «het ontstaan, der soorten door de natuurkeus" op het overtuigendste aangetoond, 
dat in den onafgebroken, onderlingen strijd der levende wezens om het bestaan, zulke 
vormen kans op een duurzaam behoud hebben, die op de een of andere wijze, door een, al 
zij het aanvankelijk nog zoo gering voordeel, van hunne natuurgenooten zich onderschei-
den, en tevens dat de erfelijkheid en de toenemende volkomenheid dier voordelen; wel-
licht toereikende zijn, om daaruit de ontwikkeling der organische wereld to verklaren. Zoo 
zijn b.v. de voordeelige kleuren van vele dieren, zooals die der groene insekten, der witte 
sneeuwhoenders, der bruine op boomschors levende dieren, of der grijze, de kleur van het 
zand nabootsende woestijnbewoners, enz. gevolgen der natuurkeus, daar anders ge-
kleurde dieren al ras door hunne vijanden zouden zijn uitgeroeid, gene daarentegen hun 
voordeelige eigenschappen aan de nakomelingschap vermaakten." Een dier met een dikke 
pels heeft meer kans om het in een koud klimaat uit te houden, dan een dier met een dun-
nere bekleeding, en het vermaakt daarmede aan zijne nakomelingschap eene steeds aan-
groeiende eigenschap, die deze tot groot voordeel wordt; de oppervlakkige beschouwer 
krijgt nu den indruk, alsof deze inrichting van goddelijken oorsprong was, of met een be-
paald doel in het leven geroepen, terwijl hij, die verder ziet, niets dan natuurlijke oorzaken 
bespeurt. Het oog, een der volkomenste werktuigen van het dierlijk lichaam, kan, volgens 
Darwin, ontstaan zijn uit eene eenvoudige, gevoelige, onder de huid gelegen zenuw, die 
ten gevolge van trapsgewijze opeenstapeling en bevestiging van kleine voordeelen, en na 
tallooze trappen van onvolkomenheid te hebben doorloopen, van lieverlede zijn tegen-
woordige en laatste hooge volkomenheid heeft erlangd, — een volkomenheid, die onder-
tusschen, zelfs in het meest volkomen oog, nog niet haar hoogste punt heeft bereikt, ja, 



vormen, die zich konden redden, zien wij thans voor ons in eene aaneen-
geschakelde reeks, elkander bepalende en begrenzende, alsmede door de 
omringende natuurkundige toestanden bepaald en deze wederkeerig bepa-
lende; en deze onvermijdelijke en door natuurkundige voorwaarden in 't 
leven geroepen orde, schijnt ons nu toe doelmatig en opzettelijk gemaakt te 
zijn. Wat nu evenwel in de wereld voorhanden is, het is slechts het overblijf-
sel van oneindig vele aanvangspogingen en tallooze ontwikkelingsprocessen. 
Bij deze verklaring ontmoeten wij misschien tevens eene opmerking van Dr. 
Spiesz te Frankfort a/M. die zich op de volgende wijze uitlaat tegen de oude 
pantheïstische wereldbeschouwing: »Wanneer de schepselen der natuur hun 
eersten oorsprong ontleenden aan een toevallig samentreffen der elementen, 
dan blijft het een raadsel waarom niet voortdurend, door gelijke toevallighe-
den, nieuwe combinaties en daarmede ook nieuwe wezens worden verwekt!" 
Een toeval zooals Dr. Spiesz het opvat, bestaat niet in de natuur ; overal 
heerscht een zekere door de onveranderlijkheid der natuurwetten bepaalde 
noodzakelijkheid, die geen uitzondering toelaat, en die ter laatste instantie 
alles op natuurlijke en wettelijke wijze tot stand doet komen. Wat wij thans 
nog toeval noemen, berust enkel op «ene aaneenschakeling van omstan-
digheden, wier innig verband en laatste oorzaken wij nog niet vermogen te 
ontraadselen. »Wij schrijven'' — zoo luidt het reeds in het «Système de la na-
ture" — »aan het toeval de werkingen toe, welker oorzakelijk verband wij 
niet inzien. — Er bestaat in de natuur noch orde, noch wanorde." Daarom kan 
het ook niet mogelijk zijn, dat het toeval, onder gelijke of gelijksoortige om-
standigheden, steeds nieuwe combinaties zou voortbrengen. Waar die ver-

zelfs eene reeks van gebreken bezit, zooals de kleurschifting, het zoogenaamde astigma-
tisme, de openingen, de schaduw der vaten, de onvolkomene doorzichtigheid der mid-
delstoffen, enz.

Werkelijk verschaft ons de vergelijkende anatomie overal de duidelijkste vingerwijzin-
gen, aangaande eene trapsgewijze volmaking van het oog, welks eerste optreden zich bij 
de lagere dieren kenmerkt door kleine hoopjes roode of violette pigmentcellen der huid, 
aan het voorste gedeelte des lichaams gelegen. Hetzelfde geldt op gelijke wijze van alle 
andere zinsorganen, die oorspronkelijk niets anders zijn of waren dan deelen der uitwen-
dige huidbekleeding, waarin zich gevoelszenuwen uitbreidden, die zich van lieverlede 
door oefening, verdeeling van arbeid, buigzaamheid en erfelijkheid tot hun tegenwoordi-
gen trap van ontwikkeling hebben volmaakt. Maar reeds de Grieksche wijsgeer Empe-
dokles leerde met bewonderenswaardige scherpzinnigheid, dat er voorheen, toen de stof 
eene gcdaante aannam, vele onregelmatige of stelsellooze vormen zullen hebben bestaan, 
die voor een deel niet konden standhouden en eerst van lieverlede doelmatigheid erlang-
den.



houdingen wezenlijk veranderd worden, daar veranderen natuurlijk ook met 
haar de voortbrengselen der natuurkrachten, en het zal den heer Spiesz niet 
onbekend zijn, dat datgene, wat hij van het toevallig samentreffen der ele-
menten verlangt, inderdaad voorhanden is, en dat iedere aardlaag andere en 
van elkaar verschillende combinaties, andere natuurwezens insluit. Ja, wil-
den wij zoo ver gaan, dat wij ons schaarden aan de zijde van den beroemden 
geoloog Lyell die beweert, dat er ook thans nog voortdurend nieuwe wezens 
in de natuur ontstaan, en dat de aarde voortgaat met van tijd tot tijd nieuwe 
planten en dieren voort te brengen, die door ons worden beschouwd als 
nieuw ontdekt, en niet als nu eerst ontstaan, dan zou onder onze oogen juist 
gebeuren, wat de heer Spiesz van het toevallig samentreffen der elementen 
verlangt. 1)

Wanneer nu de natuur niet volgens zelfbewuste doeleinden, maar uit 
blinde noodzakelijkheid handelt, dan ligt het in den aard der zaak, dat zij bij 
zulk eene   handelwijze ook eene menigte van inrichtingen of zaken in het 
leven moet roepen, die, wanneer wij ze van ons bekrompen persoonlijk 
standpunt en met het oog op ons nut of onze schade beschouwen, ons in de 
hoogste mate verkeerd, doelloos en ongerijmd moeten voorkomen. Wij zijn 
dan ook werkelijk in staat, willen wij eenmaal de natuur uit het standpunt 
van de leer der doeleinden beschouwen, zulke doelloosheden en on-
gerijmdheden in menigte aan te toonen niet alleen, maar wij kunnen het on-
weersprekelijk bewijs leveren, dat de natuur de belachelijkste fouten en 
verkeerdheden begaat, wanneer zij, door uitwendige toevalligheden, in haar 
werk wordt gestoord. In de eerste plaats kan het door niemand geloochend 
worden, dat de natuur in haar onbewuste en noodzakelijke scheppingszucht 
eene reeks van wezens en toestanden in 't leven roept, welker doel door nie-
mand wordt begrepen, en die eer een noodlottigen dan voordeeligen invloed

1) »De vereeniging van al wat leeft" zegt Jouvencel ia zijn »Schets van de geschiedenis 
der schepping," «is geenszins de openbaring van een vernuftig ontworpen en streng 
gevolgd plan, maar een historisch resultaat, d. w. z. het voortdurend gewijzigd gevolg van 
vele oorzaken, die na elkander hebben gewerkt, en bij welke ieder toeval, elke onregelma-
tigheid als het uitwerksel eener nadere oorzaak moet beschouwd worden —een plan 
evenwel bestaat nergens anders dan in onze verbeelding. De krachten werken uit den aard 
der zaak blindelings, en uit derzelver samenwerking ontstaan de wezens. Wanneer men 
meent, dat de natuur volgens een regelmatig plan werkt, dan dwaalt men. De regelmaat is 
een resultaat en geen gedachte, geen doel der natuur, maar de natuur zelf. — Intusschen is 
't gemakkelijk na te gaan, dat, wanneer de krachten van het gansche heelal voortdurend 
gelijkmatig op den aardbol werken om de organismen te wijzigen, dat alsdan haar werk 
eene volkomene en volkomen afgebakende reeks zal moeten vormen."



op de natuurlijke orde der dingen uitoefenen. Daarom is dan ook het bestaan 
van de zoogenaamde schadelijke dieren den theologen en der godsdienstige 
wereldbeschouwing steeds een doorn in het oog geweest, en men heeft de 
halsbrekendste toeren aangewend om eenen grond te vinden voor dat 
storend bestaan. Hoe weinig dit gelukte, wordt bewezen door de gevolgtrek-
kingen van dat godsdienststelsel, dat den zondenval of de zonde in 't alge-
meen als de oorzaak dier wanverhouding beschouwde. Volgens de theologen 
Meijer en Stilling (Blätter für höhere Wahrheit) zijn de schadelijke wormen en 
insekten gevolgen van den vloek, die de aarde en haar bewoners trof. De 
dikwijls monsterachtige teekening, vorm enz. dier dieren zou het beeld zijn 
der zonde en der verdorvenheid ! Men neemt verder aan, dat het ontstaan 
dezer dieren eerst van lateten datum dagteekent dan de oorspronkelijke 
schepping, omdat hun bestaan is gebonden aan de vertering van plantaar-
dige en dierlijke stoffen! In het germaansche heidendom werden deze dieren 
afgemaald als booze Elven, die de oorzaak zijn der ziekten, en die hun ont-
staan te danken hebben aan den dienst des duivels in den eersten meinacht. 
Deze wonderbaarlijke verklaringen duiden genoegzaam aan, hoe weinig men 
in staat was en nog is, het nut of de doelmatigheid dier schadelijke, lastige 
wezens te verklaren

Daarentegen is het bekend, dat er voorheen zeer onschadelijke en nuttige 
dieren bestonden, die nu uitgestorven zijn, terwijl de niet volgens doeleinden 
handelende natuur geen middel wist uit te denken, om het bestaan dier 
wezens te verzekeren. Zoodanige, in den historischen tijd uitgestorven dieren 
zijn : het reuzenhert, de Stellersche zeekoe, de Dronte enz. Vele andere, nut-
tige dieren verminderen van jaar tot jaar en snellen waarschijnlijk hun onder-
gang tegemoet. Daarentegen zijn zeer schadelijke dieren (b. v. de veldmuis) 
met zulk eene vruchtbaarheid begaafd, dat aan het uitsterven dezer soort niet 
te denken valt. De sprinkhaan en de trekduif vormen zwermen, die de zon 
verduisteren, en verderf, dood en hongersnood over de ongelukkige land-
streken brengen, waarover hun tocht voert.

»Wie slechts wijsheid, een doel en doelmatigheid in de natuur zoekt," zegt 
Giebel, »die wende zich tot de geschiedenis der lintwormen en beproeve daar 
zijne scherpzinnigheid. Het levensdoel dezer wezens bestaat in het voort-
brengen van voor ontwikkeling vatbare eieren en zulks is niet anders moge-
lijk dan door de pijniging van andere schepselen; millioenen van eieren gaan 
doelloos te gronde, enkele doen de kiem ontwikkelen, het embryo verpopt 
zich en wordt veranderd in een zuigenden en barenden skolex, (voedster) 
welker kinderen eieren voortbrengen en in den drek verrotten. Niets alhier 



van schoonheid, doelmatigheid en wijsheid, in den zin zooals wij menschen 
gewoon zijn die begrippen op te vatten." Waartoe, vragen wij verder niet 
zonder reden, dat heerleger van ziekten en physische kwalen in't algemeen? 
1) Waartoe die massa van gruwelen en akeligheden; zooals de natuur dage-
lijks en ieder uur aan hare schepselen uitoefent. Zou het een volgens de doel-
einden van goedheid en liefde handelend wezen zijn, dat aan de kat en de 
spin hare wreedheid verleende en den mensch zelf, de zoogenaamde kroon 
der schepping, met eene natuur begiftigde, die tot de buitensporigste woest-
heid en gruwelen in staat is ?

De kleuren der bloemen, zegt men, hebben ten doel het menschelijk oog te 
streelen. Hoe lang echter hebben er bloemen gebloeid, alvorens een men-
schenoog haar kon zien, en hoevele bloeien er nu nog niet, die nimmer wor-
den aanschouwd? Sedert men de duikerklok heeft uitgevonden, luisteren wij 
met verbazing naar de verhalen der duikers, die gewagen van eene prachtige, 
met de heerlijkste kleuren prijkende flora op den bodem der zeeën, alsmede 
van eene niet minder heerlijke dierenwereld. Koralen van de sierlijkste teek-
ening, van de heerlijkste verven-mengeling, bevolken met tallooze andere 
dieren de onderzeesche vlakten. Waartoe echter deze kleuren en schoonhe-
den, waartoe dit leven in eene diepte, waar geen ander oog dan dat des duik-
ers doordringt ? 2) De vergelijkende anatomie houdt zich, gelijk reeds vroeger 
is gezegd geworden, hoofdzakelijk onledig met het opsporen van de over-
eenkomstige vormen in den lichaamsbouw der onderscheiden diersoorten en

1) De bewering, die men dikwijls uit den mond der theologen en orthodoxe natuurkun-
digen (Klenke, Sonntagsbriefe eines Naturforschers an seine religiöse F'reundin, 1855. S. 
280) hoort, n.1. dat de ziekten oorspronkelijk niet in de natuur thuis behooren, maar dat zij 
uit het zedelijk kwaad zijn ontsproten en door de bedorvenheid dor menschen op eene 
kunstmatige wijze in de natuur zijn binnengesmokkeld, berust op de belachelijkste on-
kunde inzake natuur en geschiedenis. De ziekte is even oud als het organische leven zelf. 
De palaeozoölogie weet voorbeelden in overvloed aan te halen van ziekelijk aangedane 
dieren beenderen; de oudste oorkonden gewagen van ziekten. De hedendaagsche genees-
kunde weet met zekerheid, dat ziekten niet iets zelfstandigs, persoonlijks, het organisme 
vijandelijks, vreemds en daarbuiten staande zijn, maar slechts een door abnormale, uit- of 
inwendige toestanden gewijzigd levensproces, eene veranderde stofwisseling, berustende 
op dezelfde natuurkundige processen, als elke andere normale vorming, en uit dien 
hoofde een noodzakelijk gevolg van de in het lichaam werkende krachten, niet iets wette-
loos. — Hoe jonger, hoe meer verwant aan de   natuur, hoe minder beschaafd een volk, te 
vaker is het blootgesteld aan verwoestende en afgrijselijke ziekten. De geschiedenis en 
geographie der ziekten bevestigen zulks. Een paradijs, alwaar ziekten en kwalen zijn 
buitengesloten, is voor het onbeneveld oog des natuurkenners eene door den kinderlijken 
zin der volken uitgevonden mythe.



met het opsporen van het bouwkundige plan, dat ten grondslag ligt aan elke 
afzonderlijke soort, of elk afzonderlijk geslacht. Diensvolgens toont die we-
tenschap ons een menigte lichaamsvormen, organen, enz. in elke afzonder-
lijke afdeeling, die voor het dier dat ze bezit, volkomen nutteloos, alzoo doel-
loos, ja zelfs schadelijk zijn en slechts aanduidingen zijn van den bouwkun-
digen grondvorm, of die als rudimenten van een lichaamsdeel d. w. z. over-
blijfsels van eenig orgaan voorhanden schijnen te zijn, welke rudimenten 
daarentegen in andere geslachten tot groote ontwikkeling geraken en alsdan 
aan de respectieve individuen een bepaald nut opleveren. De wervelkolom 
van den mensch loopt in eene kleine punt uit, die volmaakt nutteloos is en 
door de meeste anatomen wordt beschouwd als de aanduiding van den staart 
van andere gewervelde dieren. Anatomisch en physiologisch doellooze or-
ganen laten zich, bij mensch en dier, in menigte aanwijzen. Niemand weet te 
zeggen, waartoe het wormsgewijs aanhangsel, of de borstklieren van den 
man, of het sleutelbeen der kat, of de tot vliegen ongeschikte vleugels van 
vele vogels, of de tanden van den walvisch enz. enz. dienen, en waarom deze 
organen alzoo aanwezig zijn. Vogt verhaalt, dat er onder de dieren volkomen 
hermaphrodieten voorkomen, d.w.z. dieren, met goed gevormde mannelijke 
en vrouwelijke geslachtsorganen te gelijk, en die toch zichzelf niet kunnen 
bevruchten; voor die bevruchting zijn twee individuen noodig. 3) Waartoe, 
vraagt hij terecht, zoodanige inrichting? De vruchtbaarheid van sommige die-
ren is zoo groot, dat zij, aan zich zelven overgelaten, in weinige jaren alle 
zeeën zouden opvullen en de aarde huizen hoog zouden bedekken. Waartoe 
zulk eene inrichting, daar het toch aan ruimte en stof voor zulk eene hoeveel-
heid dieren ontbreekt? 4)

2)  Dat bloemen haar schoonheid ook niet om zichzelf bezitten, wordt genoegzaam 
bewezen door het feit, dat minstens de helft van alle planten der aarde geene schoone of 
bontgekleurde bloemen dragen. Darwin is tot het merkwaardig besluit gekomen, dat de 
bloemen alleen schoon zijn, ten einde de insecten te lokken, die de bevruchting bevor-
deren, terwijl eene bloem, die door den wind kan bevrucht worden, nimmer eene helder 
gekleurde bloemkroon draagt. Schoonheid is alzoo bij de bloem niet voorhanden, wanneer 
zij daarvan voor zichzelf geen nut kan trekken, en niet door den voorrang in den strijd om 
het bestaan bij haar is te voorschijn geroepen.

3) De wederkeerige bevruchting der hermaphrodieten is zelfs regel, terwijl de zelf 
bevruchting uitzondering is.

4) De zoog. Bakteriën, mikroskopische organismen van de kleinste soort, vermenig-
vuldigen zich enkel door deeling, en wel zoo sterk, dat uit ééne bakterie na verloop van 
één uur twee, na verloop van twee uren vier bakteriën zijn ontstaan, enz. Denkt men 



Met welk doel laat de natuur eene vrouwelijke borstklier groeien op den 
schouder eens 34jarigen mans? (een onlangs door Dr. K1ob te Weenen 
beschreven geval) Waarom geeft zij aan eene vrouw, die Dr. S. Johnson in 
1861 gezien heeft («Lancet" en »Gaz. des hopitaux," N°. 81) drie goed ontwik-
kelde borsten? Waarom geeft zij aan een volwassen man vier borstklieren in 
plaats van twee — een geval, dat schrijver dezes nu reeds tweemalen in zijn 
eigen praktijk heeft waargenomen? 5) Waartoe dienen in eenen bijenstaat de 
duizenden van mannetjes, die enkel het aanzijn ontvingen, om door hunne 
arbeidende zusters vermoord te worden? Of, waartoe dient de groote onheb-
belijke snavel van den Braziliaanschen pepervreter, die den vogel verhindert 
zijn voedsel op de gewone wijze tot zich te nemen ? Hij moet dit eerst in de 
lucht werpen om het daarna op een bijzondere manier met den geopenden 
snavel, dicht bij deszelfs wortel, op te vangen, ten einde het daarna te kauw-
en en te verslinden.— Er zijn dieren, die nooit zwemmen, en toch zwemvlie-
zen tusschen de teenen hebben, terwijl men bij de echte watervogels soms 
niets dan smalle huidzoomen langs de teenen vindt. De angel der bijen en 
wes-pen heeft, wanneer hij gebruikt wordt, in den regel den dood zijns bezit-
ters ten gevolge enz. enz. »Eene almachtige en alwijze bedoeling'' zegt Tuttle, 
»moest in allen gevalle voor eene redelijke verklaring vatbaar zijn; zou die 
wijze voorzienigheid den dieren organen gegeven hebben, die van geen nut 
zijn? En men vindt zulke organen schier bij alle soorten. Tot welk doel en 
voor welk nut dienen de overgangsvormen van het foetus? Waarom moet het 
embryo van een zoogdier eerst een visch en reptiel zijn geweest voor het den 
eindvorm kon aannemen. Waartoe dienen den menschelijken foetus de 
kieuwbogen met hunne openingen? Waarom bezitten alle zoogdieren or-
ganen, die bij de reptielen alleen tot ontwikkeling komen, in rudimentairen 
staat? Waarom bezitten de mannelijke dieren de voorttelingsorganen der 
vrouwelijke dieren in onontwikkelden toestand, en omgekeerd?"

Waarom zijn zoovele planten derwijze ingericht, dat de noodzakelijke

zich dit proces steeds voortgezet, dan moeten er, volgens de berekening van Prof. F. Cohn, 
na 3 dagen reeds 47 trillioen bakteriën voorhanden zijn; binnen 5 dagen zouden de uit 
ééne kiem ontwikkelde wezens reeds toereikend zijn om de geheele, 928 kub. mijlen 
groote wereldzee op te vullen! Daarbij zijn deze wezens zoo klein, dat 633 millioen er van 
op één kubiek-millimeter gaan, en 636 milliarden niet meer dan één gram wegen!

5) In Virchows «Archif für path. Anat. und Physiologie" verhaalt prof. Dr. Wenzel Gruber 
insgelijks van een student, die twee overtollige borstklieren bezat in de streek van het 
kraakbeen der 7e rib. (63 Bd. 1es und 2es Heft. S. 99.)



voorwaarden voor de bevruchting, het samenkomen n. l. van stuifmeel en 
stempel, op allerlei wijze wordt bemoeilijkt of zelfs geheel verhinderd, terwijl 
slechts toevallige omstandigheden, als regen, wind, insekten, enz. de voort-
planting mogelijk maken? Ook aan doellooze of onnutte deelen en organen 
ontbreekt het bij de planten zoo weinig, dat de beroemde plantenkenner 
Schleiden durfde zeggen : »De stoutste verbeelding is niet in staat, redenen 
van doelmatigheid op te sporen voor en te verbinden aan de zoo menig-
vuldige vormen en gedaanten der plant.''

Een der gewichtigste feiten, die tegen het doelmatig handelen der natuur 
pleiten, wordt door de zoogenaamde misgeboorten geleverd, Het eenvoudige 
menschenverstand kon de misgeboorten zoo weinig vereenigen met het ge-
loof aan een naar bepaalde doeleinden strevenden schepper, dat men ze 
vroeger beschouwde als teekenen van den toorn der goden, en nog in onzen 
tijd is het niet zeldzaam, dat onbeschaafden daarin eene straffe des hemels 
zien. Schrijver dezes zag in een zoölogisch kabinet een jonggeboren geit, die 
overigens in alle opzichten volmaakt geschapen was, doch geen kop bezat; 
kon men zich eene meer in 't oog loopende dwaasheid en doelloosheid voor-
stellen, dan een dier te formeeren, welks bestaan reeds vooraf eene onmoge-
lijkheid is geworden, en dan nog zulk een schepsel ter wereld te laten 
komen? Prof. Lotze in Göttingen overtreft zichzelf, wanneer hij, bij gelegen-
heid, dat hij de misgeboorten bespreekt, uitroept: »Indien het gebeurde, dat 
een foetus de hersenen miste, dan zou eene, in hare keuze vrije kracht, niet 
doelmatiger kunnen handelen, dan hare werking te doen ophouden, omdat 
zij in zoodanig gebrek niet kan voorzien. In de omstandigheid evenwel, dat 
de voortdurende werking der vormende krachten aan zulk een totaal on-
doelmatig en ellendig schepsel, eenigen tijd lang, een met het geslachtsbegrip 
strijdig bestaan kan verzekeren, ligt, onzes inziens, integendeel een afdoend 
bewijs voor de stelling, dat de doelmatigheid van het laatste gevolg immer 
berust op de rangschikking van zuiver mechanische, vooraf bepaalde krach-
ten, die, zijn zij eenmaal in werking getreden, onbewust en zonder te letten 
op het einddoel, naar de wetten van het volhardingsvermogen ongestoord 
haar gang gaan, tenzij deze of gene weerstand zich tegen dien loop verzet, 
enz."

Dat is eerst eens duidelijk geredeneerd en daarom komt het ons zoo onbe-
grijpelijk voor, dat diezelfde auteur op eene andere plaats kan beweren, »dat 
de natuur, niet vertrouwende op de vindingrijkheid der ziel, het lichaam 
heeft toegerust met zekere werktuigelijke eigenschappen", ten gevolge waar-
van b.v. een vreemd lichaam door hoesten uit de luchtpijp wordt verwijderd. 



Indien het mogelijk ware dat zulke wijsgeerige ideeën, die der natuur gebrek 
aan vertrouwen toeschrijven, algemeen ingang vonden, dan ware het gedaan 
met elk gezond natuuronderzoek en dit zou opgelost worden in een werke-
loos geloof. Dat evenwel dezelfde en voor een autoriteit gehouden schrijver, 
twee lijnrecht tegen elkaar indruischende wijsgeerige geloofsartikelen in 
éénen adem kan uitspreken, is een bewijs te meer voor de wijsgeerige onbe-
suisdheid en onbekooktheid van onzen tijd. 1) Wanneer, gelijk Lotze meent, 
de natuur reden had om aan de vindingrijkheid der ziel te wanhopen, dan 
zou zij nog veel meer gelegenheid gehad hebben, om inrichtingen van voor-
zorg te treffen tegen zekere eventualiteiten; zij zou ook hare maatregelen 
hebben kunnen nemen om de kogels weder uit het lichaam te doen springen, 
of om de zwaarden hun snijdend vermogen te ontnemen.

Een vreemd lichaam wordt misschien, door hoesten, weder uit de luchtpijp 
verwijderd, maar een vreemd lichaam in den slokdarm kan door overdraging 
van zenuwprikkeling op het strottenhoofd bewerken, dat iemand stikt. Welk 
een dwaze inrichting ! en toch geen spoor van wantrouwen omtrent de vin-
dingrijkheid der ziel, die tangen en keelstekers uitvond. lederen dag en ieder 
uur heeft de geneesheer gelegenheid, zich bij ziekten, verwondingen, enz. te 
overtuigen van de hulpeloosheid eener natuur, die dikwijls de allerongeluk-
kigste en ondoelmatigste wegen tot herstel inslaat; ja, er zouden zelfs geen 
geneesheeren noodig zijn, indien de natuur niet ondoelmatig handelde. Ont-
steking, koud vuur, ontwrichtingen, verzwering en soortgelijke middelen be-
zigt de natuur en zij veroorzaakt zelfs den dood, waar zij langs een veel een-
voudiger weg tot naar doel had kunnen geraken. Is het doelmatig, dat een 
foetus zich buiten de baarmoeder, deszelfs natuurlijke verblijfplaats, vastzet 
en ontwikkelt? Dit geval, bekend onder den naam van buitenbaarmoederlijke 
zwangerschap, komt niet zelden voor; de dood der moeder is daarvan het 
noodlottig gevolg. Is het doelmatig, dat bij een zoodanige zwangerschap, na 
afloop van den gewonen drachttijd, zich weeën opdoen, d.w.z. pogingen der 
baarmoeder om een kind uittestooten, dat er niet in aanwezig is ? — Er 
bestaat geene natuurlijke geneeswijze in den zin, dien men gewoonlijk aan 
dat woord hecht, evenmin als er eene levenskracht bestaat. Wanneer het or-
ganisme zich in de richting, door de vormkracht der natuur bepaald, verder 
ontwikkelt, dan worden de ziekelijke storingen dikwerf weder opgeheven. 
Andere malen geschiedt juist het tegendeel en verwart het organisme zich,

1) Karl Vogt noemt in zijn bekend geschrift: «Kolenbranders geloof en wetenschap" den 
heer Lotze een «spekulirenden Struwelpeter" een titel, die waarlijk niet beter had kunnen 
gekozen worden.



enkel ten gevolge zijner geheel onvrije en gedwongen werkzaamheid, in eene 
menigte onoplosbare en op zich zelf geheel noodelooze moeilijkheden. — Het 
bestaan van bepaalde geneesmiddelen tegen bepaalde ziekten, wordt door de 
aanhangers der teleologische wereldbeschouwing dikwijls als een afdoend 
bewijs aangehaald.   Geneesmiddelen in dien zin, dat daardoor bepaalde 
ziekten met zekerheid en onder alle omstandigheden worden verdreven, en 
die dan beschouwd kunnen worden als voor die ziekte vooraf te zijn aan-
gewezen, zulke geneesmiddelen bestaan er niet. Alle verstandige artsen 
ontkennen in onzen tijd het bestaan van zoogenaamde specifieke middelen in 
den hierboven aangegeven zin, en zij zijn van gevoelen, dat de werking der 
geneesmiddelen niet berust op een specifieke neutralisatie der ziekten, maar 
dat zij in geheel andere, meest toevallige, of door een ingewikkeld causaal-
verband aaneengeregen,omstandigheden hare verklaring vindt. Om die re-
den moet men ook het idee laten varen, als zou de natuur bepaalde kruiden 
voor bepaalde ziekten laten groeien. Dit toch is een standpunt, dat den 
schepper belachelijk maakt; verbeeldt u, deze zou èn het kwaad, èn terstond 
daarnaast het tegengift hebben geschapen ! Hoe is 't mogelijk zoo iets te ver-
onderstellen ! Aan dergelijke kinderachtigheden kon toch immers een naar 
doeleinden strevende scheppende kracht zich niet schuldig maken ! 

Om nog eens terug te komen op de misgeboorten, men zou te dier zake nog 
kunnen aanvoeren, dal men kunstmatig misgeboorten kan verwekken, door 
aan het ei of den foetus verwondingen toe te brengen.  De natuur bezit geen  
middel om deze schade te herstellen; integendeel, zij volgt den toevallig me-
degedeelden stoot, vormt in de verkeerde richting verder, — en kweekt een 
misgeboorte. Wie kan het zuiver werktuigelijke en onbewuste in zulk een 
proces loochenen ? Laat zich het denkbeeld van eenen zichzelf bewusten en 
de stof naar doeleinden beheerschenden schepper, overeenbrengen met zulk 
een verschijnsel ? En zou het mogelijk zijn, dat de vormende hand eens 
scheppers zich liet dwarsboomen of van 't rechte spoor brengen door den wil-
lekeurig ingrijpenden vinger van den mensch ? Het helpt niet of men het 
werken dier hand al verschuift tot vroeger of tot later tijd, en evenmin, of 
men al aanneemt, dat de natuur den allereersten stoot tot eene doelmatige 
werkzaamheid van buiten heeft ontvangen, en dat van toen af die werkzaam-
heid op werktuigeïijke wijze werd voortgezet.

Want de doelmatige stoot had immers ook een doelmatig gevolg moeten 
hebben. En waar zouden wij dien doelmatigen stoot hebben te zoeken, daar 
de natuurlijke omstandigheden, onder welke de wezens der natuur ontston-
den, ons als zoodanig volkomen bekend zijn, en wij weten, dat het spoor 



eener zelf-werkende, vormende en scheppende hand nergens uit de feiten 
blijkt? Daarbij kan men bewijzen, dat in elken tijd dezelfde fouten door de na-
tuur zijn bedreven, en dat zij niet eens zoo veel beleid bezat, dat zij b.v. de or-
ganische wezens telkens op de hun eigen en meest geschikte plaats wist te 
brengen. Zoo waren er oudtijds in Arabie geen paarden, en toch wordt thans 
in dit land het edelste paardenras der wereld gefokt. In Afrika waren geene 
kameelen, terwijl heden ten dage door dit dier alleen, dat terecht het schip 
der woestijn wordt genoemd, dit vaste land voor menschen bewoonbaar is. 
In Italië groeide geen olijfboom, aan den Rijn groeiden geen druiven, enz. 
enz.

De planten- en dierenwereld staan tot elkaar in een nauw verband, en dit 
merkwaardige verschijnsel is in 't oog van den oppervlakkigen beschouwer 
het sprekendst bewijs voor 't bestaan eener doelmatige voorzorg. De dieren-
wereld kan zonder de plantenwereld niet leven, daar de laatste alleen het 
vermogen bezit uit anorganische elementen organische stoffen te vormen. 
Deze organische stoffen verstrekken den plant-etenden dieren tot voedsel, en 
deze laatste dienen weder tot spijs voor de vleescheters. Zonder dat eigen-
aardig vermogen der planten was er geen dierlijk leven mogelijk. Dit verband 
wekt terecht onze belangstelling op ; 't is evenwel niet opzettelijk gemaakt, 
maar het is op de natuurlijkste wijze in 't leven geroepen en kon niet anders 
zijn dan het is. Wanneer de dieren de koolstof, die de planten daaraan ont-
nomen hebben, aan de buitenwereld teruggeven, opdat deze nogmaals tot 
plantenvoedsel zou kunnen dienen, en op deze wijze een eeuwigen kringloop 
volbrengen, dan gehoorzamen die schepselen in geenen deele aan eene 
bovennatuurlijke orde, maar enkel aan de strenge wet der noodzakelijkheid, 
die voortspruit uit den aard der dingen zelf en hun onderling verband.

Een aantal zoogenaamde doeleinden bereikt de natuur langs een grooten 
omweg, terwijl men niet loochenen kan, dat die oogmerken, als het enkel 
daarom te doen ware geweest, op veel eenvoudiger en gemakkelijker manier 
hadden bereikt kunnen worden. De groote pyramiden van Egypte zijn ge-
bouwd uit kalksteenen, die hun ontstaan danken aan schelpjes van zeer 
kleine dieren. De quaderzandsteen, waaruit bijna geheel Parijs is opgebouwd, 
bestaat uit de schelpjes van mikroskopische dieren uit de klasse der foramini-
feeren, waarvan er 200 millioen op één kubieken voet gaan. De tijd, dien deze 
gesteenten tot hun vorming behoefden, moet naar eeuwen gerekend worden ; 
zij zijn ons menschen thans van nut, en daarom meenen wij ze te moeten 
beschouwen als bewijzen eener doelmatige voorzorg der natuur. Doel en 
middel staan hier, wat grootte betreft, klaarblijkelijk in de schreeuwendste 



wanverhouding. Deze verhoudingen evenwel, waarbij het produkt eener 
duizendjarige verborgen werkzaamheid eensklaps voor onze oogen wordt 
geplaatst, beschouwt de onnadenkende als iets wonderbaarlijks en bovenna-
tuurlijks; het onderzoekend oog daarentegen, erkent daarin slechts den lang-
zamen niet te weerhouden en in zichzelf volbracht wordenden loop der na-
tuur.

De mensch is gewoon zich te beschouwen als de kroonlijst der natuur ; de 
aarde en al wat daarop leeft is in zijne oogen enkel voor zijn nut en gebruik 
geschapen. Een blik in de geschiedenis der aarde en op de geographische 
verspreiding van het menschengeslacht zou hem in dit opzicht wat nederiger 
kunnen stemmen. Hoe lang bestond de aarde zonder hem, en hoe gering is 
nog zijne verspreiding ? zelfs, op dit oogenblik, na zoovele duizendtallen van 
jaren vormt zijn geslacht nog niet meer dan een nietig hoopje ! »De mensch" 
zegt Helmholtz, »is gewoon de grootheid en wijsheid van het heelal af te 
meten naar den duur en het profijt dat het hem en zijn geslacht belooft, maar 
reeds de geschiedenis der aarde bewijst welk een nietig oogenblikje van dien 
ganschen duur het bestaan des menschdoms uitmaakt. »En wie zou in ernst 
durven beweren, dat de aarde niet beter voor den mensch had kunnen wor-
den ingericht ? Met hoeveel moeilijkheden heeft de mensch te kampen, al-
vorens hij dit of dat plekje der aarde tot een geschikte woonplaats heeft ge-
maakt! welke groote streken lands, verhinderen niet, ten gevolge van haar 
klimaat en haren grond, voor altijd zijne nederzetting, terwijl verreweg het 
grootste deel van de oppervlakte der aarde, als door de zee bedekt, voor den 
in de lucht ademhalenden mensch geen verblijfplaats oplevert.

Geen schepsel heeft het aanwezen ontvangen enkel ten nutte van den 
mensch. Alles wat leeft heeft gelijke rechten, en het is alleen de wet van den 
sterkste, die den mensch in staat stelt andere wezens te dooden of aan zich 
dienstbaar te maken. Er zijn geene oogmerken, die de natuur zich voorstelt te 
bereiken ten gunste van sommige bevoorrechten ; de natuur is zich zelf doel, 
is zelf voortbrengend, en zichzelf genoegzaam !

De nieuwere natuurkunde (zie Helmholtz : »Ueber die Wechselwirkung der 
Naturkrafte", 1854, alsmede de geschriften van Clausius, Thomson, Tait, 
Stewart, e. a.) heeft berekend, of meent berekend te hebben, dat, evenals, er 
eens een tijd bestond, waarin de aarde zonder organisch leven was, er ook — 
hoezeer dan ook in eene, voor 't menscbelijk begrip oneindig en onmeetbaar 
ver voor ons liggende, toekomst — eens een tijd moet komen, in welken de 
aanwezige voorraad arbeidsvermogen der natuur, ten gevolge van de altijd 
voortdurende uitstraling van warmte in de hemelruimte, moet uitgeput zijn, 



en dat daarmede, gelijk van zelf spreekt, al wat op aarde leeft, in dood, nacht 
en vergetelheid zal terugzinken. Ook uit gronden, aan de sterrenkunde ont-
leend, valt het niet te betwijfelen, of ons geheele planetenstelsel zal en moet 
eenmaal te gronde gaan, gelijk het eenmaal is ontstaan,terwijl de zon, de bron 
van alle aardsche kracht, zal ophouden licht uit te stralen ; de planeten zullen 
ten gevolge eener steeds toenemende verkorting harer omloopstijden, zich 
weder met de zon — haar wieg en graf — in den bajert der oer-elementen 
vereenigen. 1)

Al wat de menschen ooit voor grootsch op de aarde hebben volbracht, het 
zal noodzakelijk dan weder in den schoot der eeuwige vergetelheid ver-
zinken. In welk licht verschijnen, tegenover zulke feiten, al die hoogdravende 
wijsgeerige spreekwijzen als van : algemeene wereld-doeleinden, die zich ais 
het ware verwerkelijkt hebben in den mensch, van de menschwording Gods 
in de geschiedenis, van de geschiedenis der aarde en der menschheid als zelfs 
openbaring van het absolute, van de eeuwigheid des bewustzijns, van den 
vrijen wil, enz. enz. ! Wat beteekent het leven en streven der menschen tegen-
over dezen eeuwigen, onweêrstaanbaren, slechts door de ijzeren noodzake-
lijkheid of door onverbiddelijken nood-dwang geleiden gang der natuur ? 
Het korte spel eener ephemera, zwevende over de zee der eeuwigheid en 
oneindigheid !

Wij moeten voorzeker niet vergeten, dat met den ondergang onzer kleine 
aarde en hare bewoners, nog niet het lot der onmetelijke en eeuwige wereld 
zelf zal zijn beslist; wij mogen met alle recht veronderstellen, dat in denzelf-
den tijd, in welken ons geslacht in koude en eenzaamheid weg zal sterven, op 
duizend en nogmaals duizend andere plaatsen des heelals, de toestanden 
eene zoodanige hoogte hebben bereikt, dat aldaar een nieuw geslacht van 
levende wezens aanvangt of in zijn ontwikkeling voortschrijdt, die in geeste-
lijke en lichamelijke vorming, in hoofdzaak aan ons gelijk of met ons gelijk-
soortig zijn; wezens, die, evenals wij, ten eindelijken individueelen en alge-
meenen ondergang zijn gewijd. De ondergang onzer aarde is aldus, ten op-
zichte van het groote geheel, niet van meer beteekenis dan de dood van een 
enkel individu op de aarde zelf; en wanneer nu ook de niet volgens doelein-
den handelende natuur bij dit eeuwig wisselend spel van vernietiging en 
weder-voortbrenging, bij dezen kringloop zonder eind, zich anders gedraagt 
dan de gemalin van Odysseus, die des nachts weder ontrafelde, wat haar

')  Zie  hierover  het   2e deel van mijn werk: »Ans Natur und Wissenschaft" in het opstel: 
«Der Kreislanf der Kräfte und der Welt-Untergang." 



vlijtige handen des daags hadden gewrocht, »het bewustzijn, dat de millioe- 
nen sterren zijn te beschouwen als even zoovele wereld-middelpunten, die 
als in een eeuwigen kringloop steeds worden vernieuwd, voert ons aan den 
anderen kant omhoog naar sfeeren, van waar wij op onze bekommering, om-
trent het lot der aarde, neerzien als op eene zorg van luttel beteekenis." (Du 
Prel, t.z.p. pag. 95 en 96.)

Wellicht zal, ten gevolge eener «toenemende volmaking in de verbinding 
der atomen (die immers ook op de aarde plaats vindt — de schrijver) eene 
meerdere volmaaktheid van organisatie en levensvoorwaarden (Spilier, t.z.p.) 
tot stand worden gebracht;" de voortdurende ontwikkeling van het meer on-
volkomene tot het meer volkomene, van het lage tot het hooge, zooals wij die 
uit de geschiedenis der aarde leeren kennen, en die ook in het eeuwig gebied 
der hemelruimte — althans binnen zekere grenzen van tijd — plaats grijpt, 
geeft ons recht tot deze veronderstelling ; of nu zulk eene mogelijkheid, of het 
geloof aan die mogelijkheid in staat is ons schadeloos te stellen voor het ver-
lies van het door de nieuwere natuurkunde geschokte geloof aan »eene god-
delijke wereldorde", willen wij hier niet beslissen, maar wij troosten ons met 
de volgende woorden van Du Prel: »De natuur is noch wreed, noch liefderijk, 
noch goed, noch hardvochtig ; zij is eenvoudig wettelijk."



DE MENSCH. 1) 

De mensch is de maat voor alle dingen. Protagoras.

De heilige geest is ons verstand en onze rede. Thomas Müntzer.

O rede, rede ! Zijt gij niet de God, dien ik zoek. Fénélon.

God was mijn eerste gedachte, de rede mijn tweede, de mensch mijn derde en laatste.                       
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L. Feuerbach.

Het verband tusschen kracht en stof en het daaruit voortvloeiende mecha-
nisch beginsel van beweging en vorming, is overal hetzelfde, zoowel in de 
groote wereld als in de kleine, zoowel in de zoogenaamd anorganische als in 
de organische natuur. In den makrokosmos of het groote heelal, zoowel als in 
den mikrokosmos, of in de kleine wereld van den mensch en 't menschelijk 
zijn, heerschen dezelfde noodzakelijke, onveranderlijke wetten voor de wis-
selwerking van kracht en stof, of voor het rustelooze leven en werken der na-
tuur. De eeuwige, bedrijvige, met onverdelgbare eigenschappen toegeruste 
atomen, verhouden zich overal gelijk, welke verbindingen zij ook aangaan of 
aan welken vorm zij ook mogen deelnemen. Van daar dan ook dat de oude, 
nog niet geheel verlaten leer der zoogenaamde levenskracht, of eene bijzon-
dere organische kracht (met welke wij ons in een volgend hoofdstuk breed-
voeriger zullen inlaten) wetenschappelijk onhoudbaar is.

Onder alle vormen, die nu tengevolge van moeilijke en langwijlige 
ontwikkelings-processen door de samenwerking van stof en kracht zijn 
voortgebracht, of die de aarde, de gemeenschappelijke moeder van al wat 
leeft, uit haren schoot heeft verwekt, is ons eigen geslacht, of de mensch, de 
meest volkomen vorm. De mensch is het laatste en hoogste lid van het groote 
aardsche voortbrengings-proces; en daarom kent en erkent hij geen andere 
machten boven zich, dan die der natuur zelf, die hij, kennende, kan beheer-
schen, beteugelen en tot zijn dienst dwingen. Met krachtige hand heeft hij 
dan ook de heerschappij der aarde aanvaard en hij gebiedt niet alleen op

1) Het volgende hoofdstuk vormde, in den 1en druk van Kraft und Stoff, den overgang 
van de beschouwing der malcrokosmische tot die der mikrokosmische dingen; het werd in 
de volgende drukken weggelaten en is in dezen druk, ter wille der volledigheid, in 
eenigszins gewijzigden en meer uitgebreiden vorm weder opgenomen.



bijna onbeperkte wijze over al zijne medeschepselen, maar ook over de aarde 
zelf, die hij voor eigen wenschen en behoeften exploiteert en vervormt, en 
wel met behulp dierzelfde krachten der natuur, die ook hem hebben voortge-
bracht, en welke krachten hij nu door de macht zijns verstands tot zijn ge-
hoorzame dienaressen heeft gemaakt. Deze kennis en deze macht bezittende, 
heeft de mensch in zekere mate twee verschillende naturen erlangd, hij is 
mensch en God te gelijk. Mensch, omdat hij, zelf een deel, een stuk en het 
produkt der stoffelijke natuur, ook aan hare eeuwige, onverbiddelijke en on-
veranderlijke wetten is onderworpen, even goed als elk ander produkt der 
natuur; — God, in zooverre hij die wetten kan doorgronden en daardoor be-
heerschen of tot zijn dienst dwingen. » Kennis is macht." Zoo heerscht hij, 
zonder tegenspraak te lijden, op bijna goddelijke wijze over de hem omrin-
gende natuur, en met rechtmatigen trots gevoelt hij zich zelf als het poolpunt 
van alle aardsch bestaan. Deze heerschappij en hiermede ook het geluk van 't 
menschelijk geslacht, zullen in dezelfde mate groeien, naarmate de mensch 
de hem door de natuur verleende vermogens oefent, ontwikkelt, gebruikt, en 
naarmate hij, door eigen kracht, steeds meer datgene in den grooten strijd om 
het bestaan tracht te bereiken, wat hij bereiken kan en wil, of met andere 
woorden — de mensch zal in dezelfde mate meer gelijkvormig met de god-
heid zijn, naarmate hij meer mensch wordt.

Deze waarheid is even eenvoudig als natuurlijk en zij is ook werkelijk door 
de uitstekendste denkers van alle tijden nu eens meer dan eens minder 
duidelijk uitgesproken geworden. En nochtans was het afhankelijkheids-
gevoel, of de deemoedige zin, van oudsher zoo sterk in den mensch, dat het 
meerendeel van zijn geslacht zich liever de natuurlijke waardij wilde ontzeg-
gen en zich liever wilde beschouwen als het onmachtige werk- en speeltuig in 
de handen van bovennatuurlijke wezens, krachten en daemonen, dan hun 
natuurlijk en aangeboren menschenrecht te handhaven. Deze slaafsche zin is 
moeilijk te overwinnen; ongetwijfeld is zij nog een van eeuw tot eeuw voort-
geplante nagalm uit die lang vervlogen tijden, toen de oudste stamvader van 
ons geslacht zich als mensch begon te ontworstelen aan den schoot van zijn 
dierlijk verleden ; eerst van lieverlede tot het menschelijk bewustzijn gera-
kende, sleepte hij nog langen tijd een droevig bestaan voort, half onderdrukt 
door de voor hem onbegrijpelijke en onverklaarbare natuurkrachten. Zulk 
een slaafschheid, zij is voorzeker moeilijk te overwinnen. Dit onbestemde 
gevoel der angst voor onbekende en door haar geheimzinnigheid te meer te 
vreezen, boven hem geplaatste machten, tegen welke elk verzet nutteloos is, 
gaf in den loop der tijden aanleiding tot het ontstaan van onnatuurlijke, zoo 



veel jammers over het menschdom gebracht hebbende afgoderij, van welke 
reeds Lukretius Caro in zijn beroemd leerdicht zeide: »O onzalig geslacht van 
stervelingen, dat den goden zulke zaken toeschreef en hun zoo veel haat toe-
dichtte ! Welk een jammer hebt gij over u zelf, welke wonderen over ons, 
welke tranen over onze nakomelingschap gebracht !"

Het best gedijde die afgoderij in de middeleeuwen, toen onder den druk en 
invloed eener eer- en heerschzuchtige priesterschap, eene onzalige gods-
dienstige dweeperij den mensch zoo diep mogelijk vernederde en zijne 
waarde miskende, ten einde de hoogheid en de heerschappij eens inge-
beelden hemels des te levendiger glans bij te zetten. Het natuurlijk en door 
geen uitwendigen dwang geheel te verstikken gezond verstand, te zamen 
met de van jaar tot jaar aangroeiende som van natuurkennis, bewaarde in-
tusschen de menschheid in massa voor de vreeselijke gevolgen eener wereld-
beschouwing, die de bitterste vijand is van alle geestelijke en stoffelijke 
beschaving en hieraan ten allen tijde de meest onberekenbare schade heeft 
toegebracht. Indien die wereldbeschouwing werkelijk zoo algemeen werd, 
dat het leven en denken daardoor zou worden beheerscht, dan ware het ge-
daan met alle menschelijk streven naar aardsche volmaking ; dat streven zou 
zich moeten oplossen in een onwerkzaam, oogenverdraaiend geloof. »Zijn 
wij" zegt Ludwig Feuerbach kort en treffend, «voor den hemel geboren, dan 
zijn wij voor de aarde verloren."

Als de mensch zich gewend heeft zichzelf te beschouwen als een ellendi-
gen, verdoemelijken zondaar, die slechts door een onafgebroken gekniel en 
gedurige zelfkastijding de eeuwige verdoemenis ontloopen kan, dan moet 
niet alleen de waarde van den mensch en alle menschelijke trots, maar ook 
tevens alle menschelijke energie en werkkracht verloren gaan. Als wij boven-
aardsche wezens over ons laten regeeren en deze voor ons laten zorgen, of als 
wij alle aardsche werken en zorgen voor een werk des duivels aanzien, dan is 
een den mensch waardig leven eene onmogelijkheid geworden. »De valsche 
duivel,"zegt de groote hervormer Luther, die, in weerwil van al zijn verdien-
sten, ten opzichte der geestelijke bevrijding van den mensch, in den grond 
van zijn hart een priester was en bleef, »de valsche duivel, die God en Chris-
tus vijandig is, wil onze aandacht leiden op ons zelven en op onze zorgen, 
opdat wij Gods werk, (n. l. voor ons te zorgen en onze God te zijn) tot het 
onze zullen maken." En op eene andere plaats : »Ik wilde geen enkel oogen-
blik in den hemel missen voor alle goed en vreugde der aarde, al duurde dit 
laatste ook duizend en nog eens duizend jaren !"



In deze gedachten wordt op treffende wijze het standpunt aangegeven van 
hen, die zich op aarde slechts daarom goed gedragen, om in den hemel 
duizendvoudige vergelding daarvoor te ontvangen, die dus teren op interest. 
»De vromen" zegt Börne «beschouwen den hemel als een konings-hof en zij 
zien met verachting neer op hen, die niet, evenals zij, geschikt zijn voor het 
hofleven." Hoe echter eene wereldbeschouwing, die op zoodanigen grond-
slag berust, het menschengeslacht geestelijk, redelijk en stoffelijk zou hebben 
opgevoed en ontwikkeld, is ons een raadsel ; wij zeggen liever, dat deze ont-
wikkeling niet ten gevolge dier leer, maar in weerwil dier leer heeft plaats 
gegrepen. Dit wordt ons zekerheid als wij bedenken, dat het streven naar 
aardsche volkomenheid, alsmede naar aardsch geluk, in weerwil van den 
machtigen invloed dier leer, eer toe- dan afgenomen is en van jaar tot jaar 
zich krachtiger openbaart. En hieruit volgt ten klaarste, dat die buiten- en 
bovenaardsche wereldbeschouwing meer een kleed is, dat men uitwendig 
heeft omgehangen, dan wel iets, wat in het innerlijk bewustzijn zelf wortelt, 
en in het vleesch en bloed des volks is overgegaan ; alsmede dat de menschen 
in werkelijkheid beter en verstandiger waren en zijn, dan het uit het ooster-
sche onderwerping en vertwijfeling voortgesproten geloof hun toeschreef, of 
nog toeschrijft.

»In de praktijk" merkt Feuerbach deswege zeer juist op, «zijn alle menschen 
atheïsten ; hun daden weerspreken hun geloof."

Had in de praktijk of het werkelijk leven, het menschelijk beginsel reeds 
lang de zege behaald op het goddelijk beginsel, voor onzen tijd was het weg-
gelegd, ook in een theoretisch en wetenschappelijk opzicht den palm der 
overwinning aan 't menschelijke toe te kennen. Als eene ster der eerste 
grootte schittert hier de naam van Ludwig Feuerbach, den eigenlijken wijs-
geer van het ontboeide en zelfstandig gemaakte menschdom. Het mensche-
lijk wezen is bij dezen diepzinnigen wijsgeer, die alle voorstellingen aan-
gaande God tot menschelijke uitvindsels en zelfidealiseering herleidt, tevens 
het hoogste wezen. »De godheid van het individu" zoo roept hij uit, »is het 
ontcijferde geheim van den godsdienst, de ontkenning van God, is de erken-
ning van het individu. Wanneer evenwel de volken zoo ver zijn gekomen, dat 
zij hun God niet meer opbouwen uit zinnelijke, maar uit gedachte eigen-
schappen, dan hebben wij niet meer, evenals vroeger, eene idealiseering van 
den geheelen mensch zelf, maar eene samenvatting en machtverheffing van 
de hoogste geestelijke eigenschappen der menschelijke natuur, of het geïdea-
liseerde wezen van het menschelijk verstand, en zulks drukken wij uit door 



het woord »God". »De van het eigenlijk menschelijk wezen onderscheiden, 
niet-anthropomorphe God is niets anders dan het wezen der rede."

Hiermede is Feuerbach op zijn eigenlijk standpunt gekomen, van uit het-
welk hij, met een zeldzamen rijkdom van kennis en scherpzinnigheid, de na-
tuurlijke rechten van den mensch, die in het mengelmoes van dogmatische 
twisten, priesteronkunde en wijsgeerig schemerlicht schenen verloren te zijn 
gegaan, weder tracht te heroveren. Van den mensch leidt hij van nu aan elk 
geestelijk eigendom af, en de wetenschap van den mensch, de anthropologie 
of leer van den mensch in algemeenen zin, is bij hem daarom de bloesem en 
som van alle wetenschap en hierin vindt hij eene volkomen vergoeding voor 
godsdienst en wijsbegeerte. En waarlijk, de reusachtige en ongedachte ont-
wikkeling, die aan deze wetenschap in de laatste tientallen van jaren te beurt 
viel, heeft den radikalen denker in alle opzichten in 't gelijk gesteld en op de 
verrassendste wijze getoond, dat de mensch, niet gelijk de godsdienstige 
wereldbeschouwing leert, het produkt is van een scheppenden wil, maar een 
trapsgewijs tot rijpheid gekomen voortbrengsel van de natuur, en van zijne 
eigene, duizenden jaren voortgezette pogingen en overwinningen.

Hiermede verkrijgt de gedachte van Feuerbach haar eigenlijke wijding, 
feitelijke voleinding en bevestiging. Daarentegen moesten soortgelijke uit-
spraken van vroegere, zelfs der oudste denkers, uit gebrek aan zulk een 
steun, voor de groote massa onverstaanbaar en onbegrijpelijk, en om die re-
den zonder algemeene werking en invloed op volgende tijden blijven. Dit 
moet en zal anders worden, nu het groote en schijnbaar eeuwig onoplosbare 
raadsel van het ontstaan en wezen van den mensch, alsmede van zijn traps-
gewijze toeneming in beschaving en opklimming tot de hoogte zijner tegen-
woordige ontwikkeling, »het geheim der geheimen" in alle richtingen eene 
bevredigende oplossing heeft gevonden en nog steeds meer vindt 1).

Van den chineeschen godsdienst-stichter Laotse, een tijdgenoot van den 
grooten Confucius, die ten jare 565 vóór Chr. geboren werd en het beroemde 
boek Taó-te-king (over kracht en werking) geschreven heeft, wordt ons me-
degedeeld, dat hij het hoogste onbegrensde, onlichamelijke, eeuwige en on-
noembare wezen, in tegenstelling der natuur zelf, Taó heeft genoemd, een 
woord dat volgens de meening der taalgeleerden »Rede" beteekent; hieruit 
volgt, dat hij het verstandelijke in den mensch met het verstand van het al en 
met het hoogste wezen zelf identifieerde. Ook de beroemde natuurgodsdienst 

1)   Uitvoeriger   is   dit   uiteengezet   in   mijn   reeds   meermalen   genoemd werk over 
den mensch en diens plaats in de natuur. (Nijmegen, 1878.)



van Buddha, waarover later meer, is in den grond der zaak niets anders dan 
eene vergoddelijking der menschelijke natuur; en hieraan zouden wij eene 
menigte gelijke of aanverwante denkbeelden en uitspraken uit de geschie-
denis van het menschelijk denken kunnen vastknoopen. Door dezelfde ge-
dachte werd ook de vermaarde Thomas Müntzer geleid, toen deze voor zijne 
boeren den heiligen geest verklaarde, als te zijn de verzinnelijking van het 
menschelijk verstand en van de menschelijke rede. Wat alle menschen uit alle 
tijden in hun kennen gemeen hebben, en wat door deze gemeenschap steeds 
vooruitgaat, is de kennis van God, of liever de kennis van het in een godsbe-
grip omgezette, geïdealiseerde wezen der menschelijke rede! Niet door vrees 
moeten de menschen geregeerd worden, maar door kennis. Niet het eigen-
belang is de grondslag der zedeleer, maar de wijding aan 't algemeen welzijn.



DE HERSENEN EN DE ZIEL.

De werking der hersenen is evenredig aan hare massa. ! ! ! ! LIEBIG.

Wij verheffen ons van de stof tot den geest door middel der hersenen. ! TUTTLE.

Iedere maaltijd, dien wij gebruiken, iedere beker, dien wij drinken, is een bewijs voor de 
geheimzinnige heerschappij, die de stof voert over den geest.! ! ! TYNDALL.!
!

»Wanneer'' zegt Moleschott, »de stelling, dat menging, vorm en kracht el-
kander noodzakelijk bepalen, dat hun veranderingen steeds samen gepaard 
gaan, dat eene verandering in het eene lid, telkens de gelijktijdige verande-
ring der beide andere onmiddellijk medevoert, wanneer deze stelling ook van 
toepassing is ten opzichte der hersenen, dan kan het niet anders of de stoffe-
lijke veranderingen in deze moeten ook invloed uitoefenen op het denken. En 
omgekeerd, het denken moet zich afspiegelen in de stoffelijke toestanden des 
lichaams."

Dat de hersenen het orgaan zijn van het denkvermogen en dat beide in zulk 
een noodzakelijk verband tot elkander staan, dat het eene zonder het andere 
niet kan bestaan, niet kan gedacht worden, — dit is eene waarheid, waaraan 
geen arts of physioloog eenigen twijfel zal koesteren. De dagelijksche erva-
ring en eene menigte sprekende feiten dringen deze overtuiging gebiedend 
bij hem op. Minder dus met betrekking tot dezen, dan wel met betrekking tot 
het groote publiek, waarvoor de eenvoudigste en duidelijkste waarheden 
dikwijls nog raadsels zijn, zullen dan ook de volgende beschouwingen die-
nen. Het is te bevreemden, dat juist in deze zaak het publiek steeds met 
groote hardnekkigheid getracht heeft de kracht der feiten te loochenen ; de 
redenen waarom zijn evenwel niet moeilijk te gissen; zij zijn bijna uitsluitend 
van zelfzuchtigen aard.

De hersenen zijn de zetel en het orgaan van het denkvermogen ; hare 
grootte, vorm en samenstelling staan in bepaalde verhouding tot de grootte 
en kracht der inwonende geestelijke functiën of verrichtingen. De verge-
lijkende ontleedkunde geeft dienaangaande de duidelijkste aanwijzingen, en 
leert ons hoe er een constante, opklimmende verhouding bestaat tusschen 
den stoffelijken aard en ruimte-inhoud der hersenen en de geestelijke kracht 
of energie, welke wet bewaarheid wordt door alle dierengroepen heen, van af 
de laagste tot op den mensch. Dieren zonder eigenlijk gezegde hersenen, 
maar enkel met zenuwknoopen of beginselen daarvan, staan in 't algemeen 



op den laagsten trap van geestelijke ontwikkeling en schijnen ten deele meer 
een plantaardig leven te leiden, te vegeteeren, zooals men het noemt, dan met 
bewustzijn te leven. 1)

De mensch, het hoogst in geestelijke ontwikkeling gestegen wezen, bezit 
daarentegen absoluut en relatief de meeste hersenen. Overtreft, wel is waar, 
de hersenmassa van eenige der grootste dieren die van den mensch, deze 
schijnbare anomalie berust op een grooter gewicht van die hersendeelen, 
welke de centraal organen zijn van de gevoels- en bewegingszenuwen; dewijl 
de daarin samenloopende zenuwstrengen meerder in aantal en tevens dikker 
zijn, moet hieruit noodzakelijk eene grootere massa-ontwikkeling volgen ; die 
deelen evenwel, die het denkvermogen regelen, bereiken daarentegen bij 
geen enkel dier zoodanige ontwikkeling als bij den mensch, zoowel wat 
grootte en vorm als samenstelling betreft. En onder de dieren zelf zijn ons 
van oudsher die als de schranderste bekend, welke den mensch in hersenont-
wikkeling het naastbij komen (olifant, dolfijn, aap, hond, enz.) Door de ge-
heele dierenreeks heen vinden wij een trapsgewijze, met de geestelijke ont-
wikkeling in meerdere of mindere mate gelijken tred houdende ontwikkeling 
der hersenen, wat grootte en vorm aanbelangt.  Bibra heeft nauwkeurige 
wegingen verricht ten opzichte der hersenen van dieren en menschen. Als 
een algemeen en zeker resultaat dier wegingen geeft hij op, dat de mensch 
aan het hoofd staat en dat de dieren in afdalende lijn minder hersenen bezit-
ten, de laagst gewervelde dieren, als amphibiën en visschen, het minst. Deze 
wet der trapsgewijze hersenontwikkeling door de geheele dierenreeks heen, 
in opklimmende of nederdalende lijn, is te duidelijk dan dat zij geloochend of 
ontzenuwd, of in haar waarde verkleind kan worden door eenige op zichzelf 
staande feiten, die daarmede in tegenspraak schijnen te zijn. Zoodanige op 
zichzelf staande schijnbare uitzonderingen berusten niet zelden op eene ver-
keerde waarneming, een ander maal op eene verkeerde gevolgtrekking. In de 
eerste plaats denkt men hierbij niet genoeg aan de waarheid, dat bij de waar-
debepaling van de geestelijke beteekenis der hersenen, bij mensch en dier,

1) Eene uitzondering op dien regel maken zekere afdeelingen der gelede dieren, die 
evenals b. v. de bijen en mieren eene zeer hoog gestegen werkzaamheid van den geest ont-
wikkelen. En daarmede overeenstemmende is dan ook de zoogenaamde hersenzenuw-
knoop, of de in den kop gelegen knoop, die bij deze dieren do hersenen der andere dieren 
vervangt, buitengemeen sterk ontwikkeld, wat grootte en vorm aanbelangt, en wel vier 
maal zoo groot als diezelfde knoop bij den tot deze zelfde klasse behoorenden meikever, 
ofschoon het lichaam van dit laatste dier zoovele malen dat van de bij in grootte overtreft.



niet enkeI op grootte en gewicht, maar ook op de geheele stoffelijke organisa-
tie, als struktuur, vorm, dichtheid, kronkelingen en chemische samenstelling 
moet gelet worden. Valentin (Lehrbuch der Physiologie) zegt: »Niet alleen de 
quantiteit, maar ook de qualiteit der zenuwmassa en de daardoor bepaalde 
krachtsuiting en wisselwerking der afzonderlijke elementen moet beslissen 
over het meesterschap der geestelijke werkzaamheid." 

Het is op deze wijze mogelijk, dat eene schijnbare anomalie in de eene rich-
ting, door eene compenseerende ontwikkeling in eene andere richting wordt 
vereffend, Bepaalde  nasporingen in dien zin zijn helaas nog niet vele gedaan. 
Bibra heeft eenige vergelijkende studiën over de chemische samenstelling van 
de hersenen van onderscheidene dieren in 't werk gesteld. Het resultaat dier 
onderzoekingen is geweest dat de hersenen der hoogere dieren in 't algemeen 
meer vet en alzoo ook meer phosphorus (welke stof, gelijk bekend is, aan de 
vetzelfstandigheid der hersenen gebonden is) bevatten dan die der lagere
 dieren. 1) Bij het foetus en bij jonggeborenen is het hersenvet in veel geringer 
hoeveelheid voorhanden dan bij volwassenen; daarentegen is het waterge-
halte in de kinderlijke hersenen zeer groot. Bij jonggeborenen vindt men 
reeds meer vet dan bij het foetus; het vetgehalte schijnt, volgens Bibra, vrij 
snel met toenemenden ouderdom te klimmen. Bij dieren, die men honger laat 
lijden, verliezen de hersenen niet, evenals de andere organen, een deel van 
haar vet, waaruit volgt, dal voor de hersenverrichtingen eene bepaalde hoe-
veelheid vet vereischt wordt. Betrekkelijk kleine hersenen, zooals die van het 
paard en de koe, hebben een betrekkelijk groot vetgehalte, zoodat Bibra, 
meent, dat de quantiteit hier door de qualiteit wordt vergoed; ook andere 
feiten schijnen dit te bevestigen. Schloszberger bevond, dat de hersenen van 
een pasgeboren knaap veel rijker aan water en veel armer aan vet zijn dan die 
van volwassenen. 

Volgens de onderzoekingen van Hàrlesz en Bibra berust de bekende ver-
doovende werking van aether, chloroform, enz. hierop, dat. deze stoffen vet 
onttrekken aan de mergmassa der zenuwen - een verlies, dat echter door 
snelle stofwisseling spoedig weder aan 't organisme vergoed wordt, Van daar 
de voorbijgaande werking van aether en chloroform, alhoewel die werking 
doodelijk kan worden, indien dat verlies zekere grens overschrijdt of te snel

1) Uit de nieuwere onderzoekingen van Borsarelli blijkt, dat het gemiddelde phos-
phorusgehalte der hersenen veel grooter is dan men tot nu toe meende en dat van alle or-
ganen des lichaams de hersenen verreweg het meeste phosphorus bevatten, b. v. tweemaal 
zooveel als de spierweefsels.



plaats heeft. Een beter bewijs voor het rechtstreeksch verband tusschen de 
psychische toestanden of zielsverrichtingen en de stoffelijke gesteldheid der 
zenuwmassa kan niet geleverd worden. Daarbij hebben de nieuwere onder-
zoekingen geleerd, dat de dichtheid of vastheid der hersenmassa in een zeer 
nauwe betrekking staat tot haar voortbrengend vermogen, en dat niet alleen 
de hersenen der hooger ontwikkelde menschen-rassen in opklimmende reeks 
het dichtst, hardst en vetrijkst zijn, maar dat zelfs de hersenen van geleerden 
dichter zijn, dan die van menschen met beperkte geestvermogens. 

Niet enkel de chemische samenstelling en de meerdere of mindere dicht-
heid, maar ook de morphologische hoedanigheden, of de vorm der hersenen 
moeten bij de bepaling harer geestelijke waardij mede in acht genomen wor-
den. Reeds vroeg heeft men een bepaalde. aandacht gewijd aan de zooge-
noemde hersenkronkelingen en men was er steeds op uit om het verband op 
te sporen, dat er zou bestaan tusschen die kronkelingen en de geestelijke 
werkzaamheid. Dit verband is eerst onlangs duidelijk aangetoond door de 
onderzoekingen van prof. Huschke. Naarmate de windingen meer kronke-
lend, meer talrijk, meer vertakt, meer assymetrisch, in 't algemeen meer onre-
gelmatig van uitwendigen bouw en de voren dieper zijn, naar die mate vond 
Huschke eene dier- of menschensoort meer volkomen en verstandelijk hoo-
ger ontwikkeld; tot hetzelfde resultaat komt men door de vergelijking der 
hersenen van afzonderlijke personen.Volgens het sektiebericht van Dr. J. 
Wagner, waren de hersenkronkelingen bij Beethoven, dien genialen man, 
»eens zoo diep en talrijk als gewoonlijk," en de onvermoeide metingen van 
Dr. H. Wagner hebben aan den dag gebracht, dat bij twee door hem onder-
zochte geleerden (de wiskundige Gausz en de arts Fuchs) de kronkelingen en 
vormen eene vermeerdering van oppervlakte van de geheele hersenmassa 
hadden bewerkt, welke die van een gewonen daglooner, Krebs genaamd, 
vijftig vierkante duimen overtrof ! ! - 

Omgekeerd heeft Longet geconstateerd, dat bij de hersenen van idioten de 
kronkelingen steeds ondiep zijn, en dat de zoogenoemde grauwe hersen-
massa, die als de eigenlijke drager der geestelijke werkzaamheid moet wor-
den beschouwd, bij zulke onnoozelen eene mindere dikte bereikt, dan bij ge-
wone menschen ; terwijl dan ook in 't algemeen deze zelfstandigheid bij den 
mensch, deze met het dier vergeleken, den hoogsten graad harer, met de ont-
wikkeling der hersenwindingen evenwijdig loopende volkomenheid bereikt. 

Dezelfde wet, die in de hersenontwikkeling der dieren doorstraalt, wordt 
ons geleerd door de ontwikkelingsgeschiedenis van den rnensch zelf. Met het 
toenemen der stoffelijke ontwikkeling zijner hersenen, stijgt de verstandelijke 



vatbaarheid en deze daalt weder wanneer in den ouderdom het stoffelijk 
substraat afneemt. Ingevolge nauwkeurige metingen van den Engelschman 
Peacock neemt het gewicht der menschelijke hersenen tot het 25e levensjaar 
snel toe; van nu aan blijft dat gewicht constant tot op het 50e jaar en van af 
dien leeftijd daalt het gewicht weder. Volgens Sims bereiken de hersenen, die 
tot aan het 30e à 40e levensjaar blijven groeien, op het 40e à 50e jaar het maxi-
mum van volumen. De hersenen van oude lieden worden atropisch, d. i. 
kleiner ; zij krimpen ineen, er ontstaan holligheden tusschen de afzonderlijke 
windingen, die voorheen aan elkander sloten. Daarbij wordt de substantie 
taaier, de kleur grijzer, het bloedgehalte kleiner, het watergehalte, voorname-
lijk in de grauwe zelfstandigheid, grooter, de windingen smaller ; de chemi-
sche samenstelling der grijze massa nadert, volgens Schloszberger, weder die 
van den kinderlijken leeftijd. Dat daarmede overeenkomstig, de intelligentie 
met den ouderdom afneemt, dat oude lieden kindsch worden, is eene aan ie-
der bekende daadzaak. De groote Newton aan wiens geest wij de grootste en 
aan gevolgen zoo rijke ontdekkingen op het gebied der natuurkunde te 
danken hebben, hield zich in zijn ouderdom onledig met den profeet Daniel 
en de openbaring van Johannes !  »De grootste denker zijner eeuw" zegt Tut-
tle, »kan, wanneer hij ziek wordt, binnen een uur tijds zijne geheele verstand 
verliezen, of wanneer de zwakheid des ouderdoms hem bekruipt, dan wordt 
hij ten tweeden male een kind, even onbeholpen en onnoozel als de eerste 
maal. Met het verval des lichaams vervalt ook het verstand en met den laat-
sten ademtocht schijnt ook dat verstand nog eenmaal, evenals eene lamp 
zonder olie, even op te flikkeren om daarna uit te gaan."  

Wanneer nu, gelijk velen meenen, de geest onafhankelijk was van het 
lichaam, dan moesten integendeel de geestelijke krachten naar die mate toe-
nemen, naar mate het lichaam zijn ondergang naderbij komt. Ook bij het kind 
ontwikkelen ziel en geest zich niet op eens, maar slechts langzaam en traps-
gewijs, en wel in dezelfde mate, in welk de stoffelijke organisatie zijner her-
senen zich ontwikkelt. De kinderlijke hersenmassa is meer vloeibaar, brij-
achtiger, rijker aan water, armer aan vet, dan de hersenen der volwassenen ; 
het onderscheid tusschen de grauwe en witte zelfstandigheid, de mikro-
skopische eigenaardigheden der hersenen komen eerst geleidelijk tot stand; 
de bij volwassenen zoo duidelijk zichtbare vezeIachtige struktuur der herse-
nen is in den kinderlijken leeftijd niet waar te nemen. Hoe duidelijker deze 
vezelachtige struktuur wordt, des te bepaalder treedt de geesteswerkzaam-
heid op. De grauwe zelfstandigheid aan de oppervlakte der kinderlijke her-
senen is nog weinig ontwikkeld, de windingen zijn ondiep en weinig in aan-



tal, het bloedgehalte is gering. »De weefselvorming van het zenuwstelsel is 
bij jonggeborenen en bij zuigelingen op vele plaatsen hoogst onvolkomen." 
(Valentin). »Met de van lieverlede plaatsgrijpende ontwikkeling der halfron-
den," zegt Vogt, »treedt dan ook de ziele-werkzaamheid in de plaats van 
vroegere dofheid." 

Het is bekend dat het vrouwelijk geslacht in 't algemeen, wat verstandelijke 
ontwikkeling en bekwaamheid aangaat, ten achter staat bij het mannelijk ge-
slacht. Hiermede in overeenstemming bevond Peacock, dat het gemiddelde 
gewicht der mannelijke hersenen veel grooter is dan dat der vrouwelijke. Bij 
den man bedraagt dit gewicht 50, bij de vrouw 44 onsen (London journal of 
med. 1851.) Tot hetzelfde resultaat leidden de door Bibra medegedeelde on-
derzoekingen van den hospitaal-arts Geist te Neurenberg, die tevens aan-
toonde, dat de hersenen in den ouderdom aan gewicht verliezen. Dr. Hoff-
mann in Silezie, verrichtte soortgelijke wegingen en leidde uit 60-70 waar-
nemingen af, dat de hersenmassa der vrouw ongeveer 2 onsen minder weegt 
dan die des mans. Volgens prof. Wagner zijn de vrouweIijke hersenen 
gemiddeld 1/9 - 1/11 lichter dan die des mans ; en prof. Hirschhoff bepaalt dit 
gewichtsverschil op 134 grammen. Huschke vond een gemiddeld onder-
scheid in schedelcapaciteit van 220 cM3. Lauret heeft de hoofden van 2000 
menschen gemeten en uit de gemiddelde uitkomst bleek, dat zoowel de om-
vang, als de op verschillende plaatsen gemeten middellijnen, bij vrouwen 
steeds kleiner waren dan bij mannen. Het spreekt van zelf, dat men hierbij 
niet uit het oog mag verliezen, dat het vrouwelijk lichaam in den regel kleiner 
is en het zenuwstelsel in 't geheel minder massa heeft.

Dezelfde wet springt wederom in het oog, wanneer wij de menschelijke 
hersenen onderling vergelijken, met betrekking tot de geestesontwikkeling, 
zoowel in den gezonden als in den ziekelijken toestand. Terwijl het normaal 
gewicht van de hersenen drie pond bedraagt, wogen die van den beroemden 
en talentvollen natuurkundige Cuvier bijkans vier pond. 1) Tiedemann woog 
de hersenen van drie volwassen idioten en vond dat dit gewicht bij allen 
tusschen één en twee pond bedroeg. Uit de metingen van Lauret blijkt, dat de  
omvang der hoofden van stompzinnige menschen, zoowel van mannen als 
van vrouwen, aanmerkelijk beneden het normaal-cijfer blijft. Menschen, bij

1) Voor zoover bekend is schijnt de beroemde dichter Schiller de grootste hersenen ge-
had te hebben. Althans Prof. Broca te Parijs beweert, dat volgens nauwkeurige, door hem 
in 't werk gestelde metingen, de ruimteinhoud van Schiller's schedel alle schedels in dit 
opzicht overtreft. Het naast hierbij kwamen de schedels of hersenen van Byron, Cromwell 
en Napoleon I.



wie de omvang des hoofds beneden 16 duim blijft, zijn dom, zwak van hoofd. 
»Eene abnormale kleinheid der hersenen is steeds verbonden met idiotisme." 
(Valentin). De beroemde dichter Lenau werd krankzinnig en stierf als idioot; 
zijn ten gevolge eener ziekte atropisch geworden hersenen wogen slechts 2 
pond en 8 onsen. Volgens Parchappe staat de geleidelijke vermindering des 
verstands bij krankzinnigen, in nauw verband tot de geleidelijke vermin-
dering der hersenmassa.

Hij nam het gemiddelde van 782 gevallen en bewijst met cijfers, dat het 
gewichts-verlies der hersenen evenredig is met den graad van stoornis in 't 
zieleleven. (Comptes rendus du 31 Juillet 1848.) De beroemde vivisecties en 
proefnemingen van Flourens, die zoo belangrijk zijn geworden voor den bloei 
der physiologische wetenschappen, bevestigen onze wet zoo zeer, dat alle te-
genspraak nutteloos wordt. Flourens experimenteerde met zulke dieren, 
welker lichaamsorganisatie hen in staat stelde belangrijke beleedigingen aan 
hersenen en schedel te verduren. Laagsgewijs nam hij de bovenste deelen der 
hersenen weg en wij zeggen niet te veel, wanneer wij beweren, dat hij daar-
mede het dier tevens laagsgewijs van deszelfs verstandelijke vermogens 
beroofde. Flourens was in staat, door deze wijze van handelen, hoenders in 
een toestand te brengen, waarin zij alle verstandelijk vermogen misten, geen 
zinnelijke indrukken meer konden ontvangen, geen zelfbewuste handelingen 
meer konden uitvoeren, terwijl toch het leven bleef voortbestaan. De dieren 
bleven, evenals in een diepen slaap, onbewegelijk op de plaats liggen, rea-
geerden op geen enkelen prikkel, en werden door kunstmatige voeding in 't 
leven behouden ; zij leidden in zekeren zin een plantenleven. Maanden en ja-
ren bleven zij in 't leven en namen in lichaamsgrootte en gewicht toe. «Wan-
neer men," zegt Valentin, »de beide halfronden van een zoogdier laagsgewijs 
afneemt, dan daalt het zieleleven naar die mate dieper, naar mate het verlies 
in massa grooter is. Is men tot aan de hersenholten doorgedrongen, dan 
treedt in den regel volslagen bewusteloosheid op." Wil men nog sterker be-
wijs voor het noodzakelijk verband tusschen hersenen en ziel, dan het mes 
van den ontleedkundige in staat is te geven, wanneer deze als het ware de 
ziel stuksgewijs wegsnijdt?

In de diepe en vochtige dalen van bijna alle groote bergstreken vindt men 
eene ongelukkige menschensoort, of beter gezegd eene soort van halfmen-
schen, wier geheele bestaan meer het dierlijke dan het menschelijke nadert. 
Het zijn walgelijke, vuile, verminkte wezens, met een zeer klein of een 
buitengemeen groot hoofd, met zeer ontwikkelde kauworganen, met een ar-
moedigen, hoekigen, aapachtigen schedelvorm, met laag en smal voorhoofd, 



dikken buik, magere beenen, ter aarde gebogen houding, met weinig gevoel 
en die zelden in staat zijn geartikuleerde geluiden voorttebrengen. Vraatzucht 
en geslachtsdrift, spijsverterings- en voortplantingsvermogen alleen zijn bij 
deze schepsels ontwikkeld. Wie heeft op zijn reizen in 't gebergte nimmer de 
Cretins gezien, die met doffen, gevoelloozen en strakken blik langs den weg, 
of voor de deuren der hutten gehurkt zijn ? En het wezen dezer afgrijselijke 
abnormaliteit van het menschdom bestaat in een (meestal aangeboren) ge-
brekkige ontwikkeling der hersenen.

De regeering van Sardinië benoemde eene commissie, die de oorzaak van 
die ziekte moest opsporen. Het resultaat van het onderzoek dier geleerden 
was, dat alle Cretins lijden aan een gebrekkigen schedelvorm en tevens daar-
bij aan eene onvolkomene ontwikkeling der hersenen. Dr Knolz nam waar, 
dat de Cretins tot in hun hoogsten ouderdom kinderen blijven, en alles doen, 
wat kinderen gewoon zijn te doen. «Toen ik" zegt Baillarger »den ontwik-
kelingsgang der Cretins in de voornaamste punten naging, bevond ik, dat de 
algemeene vormen van het lichaam en der ledematen steeds gelijk bleven aan 
die van zeer jonge kinderen; eveneens was zulks het geval met de lusten en 
neigingen, welke die van kinderen zijn en blijven." Vrolik, te Amsterdam, 
deelt het resultaat mede van de lijkschouwing eens negenjarigen Cretins, die 
op den Avondberg stierf (verhandel. der k. akad. v. Wetensch. 1854). De ver-
standelijke ontwikkeling van dezen knaap was zoo gering, dat hij slechts een 
paar woorden had leeren spreken. De schedel was klein en scheef, het voor-
hoofd smal, het achterhoofd afgeplat; de hersenwindingen waren weinig in 
aantal en onvolkomen, de vormen ondiep, het geheel asymmetrisch, de ont-
wikkeling der groote en kleine hersenen gekruist en onvolkomen, de zijde-
lingsche hersenholten waren groot en gevuld met water. Dezelfde uitkomsten 
gaf  de lijkschouwing van een 29jarig meisje, dat van hare geboorte af idioot 
was geweest, lezen noch schrijven had kunnen leeren, en aan longontsteking 
was gestorven, t. w. symmetrische atropie (verkleining) der beide achterste 
kwabben der groote hersenen ; deze kwabben waren 2 duim te kort, zoodat 
de kleine hersenen voor meer dan 11/2 duim er niet onder verborgen lagen.

De lichamelijke en daarmede overeenkomende verstandsverschillen 
tusschen de afzonderlijke menschenrassen zijn, wat hun aard betreft, te al-
gemeen bekend, dan dat het noodig zou zijn hierbij lang te verwijlen. Wie 
heeft nimmer, 't zij in plaat, 't zij in de natuur, den terugwijkenden, smallen, 
aapachtigen schedel eens negers gezien en dien in zijne gedachten dan niet 
vergeleken bij den edelen en uitgezetten schedel eens kaukasiërs ? Wie is on-
bekend met de aangeboren verstandelijke minderheid van het zwarte ras, dat 



zich tegenover het blanke verhoudt als een kind en eeuwig zich zoo zal 
blijven verhouden? De hersenen van den neger zijn kleiner dan die des Euro-
peaans, in 't algemeen meer gelijk aan die der dieren ; de kronkelingen zijn 
minder talrijk. Een scherpziend berichtgever der »Allgemeine Zeitung" schil-
dert de negers ten opzichte hunner verstandelijke hoedanigheden zeer juist 
als »kinderen." Graaf Görtz (Reise um die Welt) verhaalt van de negers op 
Cuba: »Hun karakter staat zeer laag, het zedelijk gevoel is bij hen zeer weinig 
ontwikkeld, al hun handelingen spruiten voort uit dierlijke aandrift of uit de 
sluwe berekening der zelfzucht. De edelmoedigheid en inschikkelijkheid der 
blanken houden zij voor zwakheid, kracht alleen boezemt hun belangstelling 
in en prikkelt hun haat, die doodelijk zou worden, indien zij hun onmacht 
niet gevoelden. De zweep is voor hen het eenig werkzame strafmiddel. Zij 
stichten gaarne tweedracht; zij zijn diefachtig en wraakzuchtig, zonder gods-
dienstig gevoel, aan 't ruwste bijgeloof overgegeven ; hun lichaam is krachtig 
ontwikkeld, de dikte des schedels is buitengewoon groot, de tanden zijn 
prachtig, de beenen zijn zwak, hun spijsverteringvermogen herinnert aan dat 
der roofdieren, enz." — »Ik heb dikwijls getracht," zegt Burmeister, »een blik 
te werpen in de ziel eens negers; maar nimmer heeft het de moeite beloond: 
slechts dit belangrijk resultaat verkreeg ik n. l. dat er niet veel geestelijk leven 
in den zwarte huisvest, en dat zijn geheele doen en laten zich beweegt om de 
allernietigste zaken des dagelijkschen levens."

Hetzelfde geldt ten opzichte der andere, beneden den kaukasiër staande 
menschenrassen. De inboorlingen van Nieuw-Holland, bij wien de hoogere, 
het verstand het meest beheerschende deelen der hersenen bijna geheel ont-
breken, missen schier alle intellectualiteit, allen aanleg voor kunst en moraal. 
Hetzelfde geldt van de zoogen. Karaïben. Alle pogingen der Engelschen om 
de Nieuw-Hollanders te beschaven zijn mislukt. De Amerikaansche Indianen, 
met hun kleinen, eigenaardig gevormden schedel en wilde woeste inborst, 
zijn volgens alle berichten niet te beschaven ; zij worden door de vooruit-
dringende Kaukasiërs niet voor de kultuur gewonnen, maar uitgeroeid. — 1)

Gaan wij van deze korte schets der anatomische feiten over tot eenige 
physiologische daadzaken, die ons zullen bewijzen, dat er een noodzakelijk 
en onscheidbaar verband bestaat tusschen hersenen en ziel. Door middel van 
het zenuwstelsel, dat uit de hersenen ontspringt en in zekeren zin als de

1) Een beknopt overzicht van de belangrijkste berichten over wilde menschen en stam-
men en hunne verstandelijke en zedelijke eigenschappen, is te vinden in mijn werk: De 
mensch en zijn plaats in de natuur. Nijmegen 1878.



bestuurder van alle organische functiën kan worden beschouwd, beheerschen 
de hersenen het geheele organisme, en datzelfde stelsel geleidt de indrukken 
der buitenwereld, zoowel de stoffelijke als geestelijke, wederom naar de on-
derscheiden punten der hersenen terug. Als gemoedsbeweging is deze wer-
king genoegzaam bekend. Wij verbleeken van schrik, wij worden rood van 
toorn of schaamte. Bij vreugde wordt de glans van 't oog levendiger, de pols 
klopt sneller wanneer ons plotseling iets aangenaams bejegent, door schrik 
vallen wij in onmacht, ergernis doet de gal overloopen, d. i. verwekt over-
vloediger galafscheiding. De gedachte alleen aan een walgelijke zaak doet 
ons misselijk worden, het zien van eene, den eetlust opwekkende spijs, 
bevordert eene onwillekeurige, rijkelijke speekselafscheiding. Gemoedsaan-
doeningen, b. v. een hevige schrik, doen in betrekkelijk korten tijd de moe- 
dermelk in een voor 't kind schadelijk vocht ontaarden.

Het is eene belangrijke waarneming, dat geestelijke arbeid den eetlust 
vermeerdert, en tevens de dierlijke warmte en de uitscheiding van koolstof-
dioxyde, een produkt der dierlijke stofwisseling, doet toenemen. Evenzoo 
wordt na sterke geestelijke inspanning, na gemoedsaandoeningen enz. het 
phosphorgehalte der urine - een produkt van zenuwverbruik, (t. w. de phos-
phorus) — aanzienlijk vermeerderd; daarentegen neemt het phosphorgehalte 
der urine af bij stoornissen in de hersenfunctiën. Menschen van een sangui-
nisch gestel leven sneller en korter dan anderen, omdat de meer krachtige, 
geestelijke opgewektheid van het zenuwleven de stofwisseling bespoedigt en 
het leven sneller verteert. Omgekeerd is het met phlegmatische menschen. 
Korthalzige menschen zijn levendig en bewegelijk, langhalzige gelaten en 
rustig, omdat bij de laatsten de bloedgolf, die in de hersenen dringt, verder 
verwijderd is van het hart, den haard en oorsprong der bloedbeweging, dan 
bij de eersten. Parry onderdrukte aanvallen van razernij door eene drukking 
op den halsslagader en volgens de proefnemingen van Fleming (Brit. Rev. 
April 1855) bracht dezelfde handgreep slaap en onrustige droomen bij ge-
zonde menschen teweeg. Nog meer dan bij den mensch hecht men bij dieren, 
als paarden en honden, ter beoordeeling van het karakter, gewicht aan de 
lengte van den hals. Meer dan gewone kennis en geestelijke kracht oefenen 
harerzijds weder een grooten invloed uit op het lichaam; Alibert zegt, dat het 
eene gewone opmerking der geneesheeren is, dat men de meeste grijze men-
schen aantreft onder de geleerden. Omgekeerd worden de verschillende 
lichamelijke toestanden weerkaatst in het zieleleven. Het is bekend welk een 
machtigen invloed de afscheiding der gal heeft op den gemoedstoestand. 



Ontaarding der eierstokken veroorzaken satyriasis en nymphomanie ; ziekten 
der genitaliën leiden niet zelden tot moordzucht en andere misdaden. Hoe 
dikwijls hangt kwezelarij niet samen met de afdwalingen der zinnelijke 
liefde, enz. enz.

Eindelijk overlaadt de pathologie ons met eene massa van de sprekendste 
feiten, die ons bewijzen, dat er geen belangrijk stoffelijk lijden plaats kan 
grijpen in die deelen der hersenen, waardoor het denkvermogen beheerscht 
wordt, zonder dat tevens het zieleleven wordt gestoord.

Komt het tegenovergestelde voor, dan leert de waarneming, dat slechts één 
der halfronden was aangedaan, en dus het andere halfrond tevens func-
tioneerde voor 't andere. 1) Verhalen evenwel van menschen, wier hersenen 
aan beide kanten waren beleedigd en die toch niets in hun verstand hadden 
geleden, zijn fabelen.

Eene hersenontsteking verwekt idéé fixe en razernij, eene bloeduitstorting 
in de hersenen heeft verdooving en volslagen bewusteloosheid ten gevolge, 
aanhoudende drukking op de hersenen veroorzaakt verstands-verzwakking, 
onnoozelheid, enz. enz. Wie heeft nog nimmer een aan hersenwaterzucht 
lijdend kind gezien ? Waanzinnigen zijn altoos lijdende aan de hersenen, nu 
eens ten gevolge eener ziekte der hersenen zelf, dan eens ten gevolge van 
terugwerking van andere ziekelijke organen, en verreweg het grootste aantal 
artsen en geneeskundige psychologen zijn van meening, dat aan alle psychi-
sche of geestelijke stoornissen, een storing des lichaams, vooral van de herse-
nen, ten grondslag ligt, of er mede verbonden moet zijn, al moge dan ook 
deze laatste niet in elk geval voor onze zinnelijke waarnemnig bloot liggen, 
wat toe te schrijven is aan de onvolkomenheid onzer diagnostische hulpmid-
delen. En zij zelfs, die het nog niet in alle opzichten hiermede eens zijn, moe-
ten toch bekennen, dat er althans geene geestesziekte denkbaar is zonder 
eene diep ingrijpende storing van de functiën der hersenen. Zulke storingen 
kunnen echter wederom niet gedacht worden zonder stoffelijke veranderin-
gen, welke laatste blijvend of voorbijgaande, of zelfs onmerkbaar kunnen 
zijn. Volgens Dr. Wille, geneesheer in een krankzinnigengesticht (Versuch

1) Zulk een optreden van het eene hemisfeer voor het andere grijpt intusschen niet altoos 
plaats. Zoo beschrijft Dr. Meiszner (Wagner's Archiv der Heilkunde, 1861, 1 Heft) een ge-
val van eenzijdige hersenwaterzucht, die in de 6e maand des levens was ontstaan. De 
zieke werd niettemin 71 jaar oud; zijn lichaam werd krachtig, maar de geest bleef zoo 
achterlijk, dat er formeel idiotisme ontstond en de man tot niets anders dan houthakken in 
staat was. Om de 4 weken kreeg hij aanvallen van vallende ziekte. De hersenen wogen niet 
méér dan 54 lood. Ook de hersenholte der gezonde zijde was een weinig verwijd.



über Seelenstörungen, 1863) kan een stoornis in 't zieleleven nooit anders dan 
uit een hersenzenuwziekte ontstaan, en het is eene onverbreekbare wet, dat 
ziekelijke veranderingen in de zoogenoemde grauwe of bastzelfstandigheid 
der hersenen, altoos verbonden zijn met ziekelijke verschijnselen in 't ziele-
leven, dat zij dus ziekelijke zielstoestanden met zich slepen. Overigens kun-
nen er zielsziekten of verstandverbijstering veroorzaakt worden louter door 
stoornissen in de functiën of de voeding der zenuwelementen, en wel ten 
gevolge van bloedarmoede, volbloedigheid, verkeerde bloedmenging, 
dronkenschap, narcotische stollen, delirium enz. enz. zonder dat zoo dadelijk 
de ontleedkundige eene verandering in de hersenen bespeuren kan. Die 
anatomische veranderingen zijn intusschen, gelijk wij reeds hebben opge-
merkt, zoo fijn, dat deze slechts door het nauwkeurigste onderzoek zijn waar 
te nemen. Zoo vond prof. Herschl (Oestr. Zeitschr. für prakt. Heilkunde, 1862) 
verbeende zenuwcellen in de grauwe hersenmassa bij iemand, die aan 
zwaarmoedigheid leed en Dr. Leidesdorf (Alg. Wiener Med. Zeitung, 1864) 
nam twee gevallen waar van snel verloopenden waarzin met razernij, 
waarop spoedig de dood volgde, alhoewel de patient van te voren gezond 
was geweest. In beide gevallen toonde het mikroskopisch onderzoek eene 
zeer aanzienlijke kern-woekering aan om de gangliencellen der grauwe her-
senmassa, terwijl overigens bij die hersenen niets abnormaals viel te be-
speuren, uitgezonderd eene doorzweeting van weivocht. Volgens Griesinger 
(Vortrag zur Eröffnung der psychiatrischen Klinik in Zurich, 1863) zijn 
zielsziekten niets anders dan «symptomen van hersen- en zenuwstoornis-
sen.''

Roman Fischer verzamelde de resultaten van 318 lijkschouwingen, verricht 
in het Prager krankzinnigengesticht. Onder deze 318 gevallen bevonden zich 
slechts 32, waarbij geen pathologische veranderingen in de hersenen en her-
senvliezen waren aan te wijzen, terwijl bij slechts 5 lijken in't geheel geen pa-
thologische veranderingen waren te bespeuren. (Het boek verscheen te Lu-
cern, in 1854). Dat evenwel ook bij deze 5 lijken pathologische veranderingen 
aanwezig waren, alhoewel verborgen, wordt door geen enkelen arts, die op 
de hoogte der wetenschap is, betwijfeld. Dr. Follet trekt uit 100 door hem ver-
richte lijkschouwingen van aan zielsziekten gestorven personen het besluit, 
dat bij ieder individu, dat nog verstandelijke vermogens bezit, de hersenzelf-
standigheid eene zekere dikte moet bereiken. Bij toenemende verdunning 
derzelve en bij verwijding der hersenholten nemen het geheugen en andere 
verstandelijke vermogens af. Het ontstaan van verstandsverbijstering berust, 



volgens hem, op eene storing in het evenwicht der innervatie van beide helf-
ten.

»Al!e stoornissen in de zielsvermogens" zegt Dr. Wachsmuth (Allg. Pa-
thologie der Seele, 1859) berusten op ziekelijke toestanden van hun orgaan, 
de hersenen, hetgeen genoegzaam bewezen wordt door de evaringen van de 
wetenschap der lichaamsziekten."

Hierbij denke men ook aan de helaas ! zoo dikwijls voorkomende erfelijk-
heid der zielsziekten, die klaarblijkelijk een gevolg moet zijn van de veran-
derde samenstelling der kiemstof en de overbrenging van deze stoffelijke 
toestanden der kiem op de hersenen en het zenuwstelsel van het toekomstig 
wezen !

Uit- en inwendige beleedigingen der hersenen brengen soms wonderbaar-
lijke psychische uitwerkselen te weeg. Zoo wordt van geloofwaardige zijde 
verhaald dat een man in het Thomashospitaal te Londen, die zwaar aan het 
hoofd gewond was, na zijn genezing een vreemde taal sprak. Die taal was 
zijn Wallische moedertaal, die hij vroeger in zijn geboorteland had gesproken, 
maar sedert 30 jaren in Londen niet meer. Het bekende feit, dat krankzinni-
gen dikwijls eene korte poos vóór hun dood weder tot bewustzijn komen en 
althans ten deele hun verstand terug bekomen, wordt dikwijls aangehaald als 
een bewijs tegen onze zienswijze. Men moet integendeel in zoodanige geval-
len aannemen, dat de hersenen op dat oogenblik, door de lange ziekte en al-
geheele uitputting, ontlast werden van de nadeelige, ziekmakende invloeden 
des lichaams, en dat in deze omstandigheid de oorzaak van dat verschijnsel 
moet gezocht worden; aldus beschouwd, strekt dit feit tot een bewijs vóór 
onze theorie. Op physiologische wijze heeft men dit eigenaardig verschijnsel 
nog zoo trachten te verklaren, dat men aanneemt, dat in zoodanige gevallen 
slechts de ééne hersenhelft ziek zou zijn, terwijl de andere gezonde helft eerst 
van lieverlede sympathisch aangedaan is geworden, op dezelfde wijze als b.v. 
bij de fijt in den vinger der eene hand ook wel eens pijn wordt gevoeld in den 
vinger der andere hand.

Treedt nu de dood in, als een gevolg van het hersenlijden, dan sterft natuur-
lijk eerst de zieke helft, terwijl nu de sympatisch aangetaste helft van den 
druk bevrijd wordt en de zieke voor een oogenblik het gebruik dezer helft 
terugerlangt, voor een oogenblik het bewustzijn terug verkrijgt, totdat ook 
deze helft sterft.

De feiten der ziekteleer, die onze stelling steunen, zijn zoo talrijk, dat men 
er geheele boekdeelen meê zou kunnen vullen. Ook is het gewicht dier feiten 
nog nimmer door denkende koppen ontkend geworden; zij zijn daarbij toe-



gankelijk voor de dagelijksche, eenvoudigste waarneming. «Wanneer het 
bloed," zegt Frederik de Groote, in een brief aan Voltaire, van het jaar 1775, 
»met te groote snelheid door de hersenen stroomt, evenals bij beschonkenen, 
of in hevige koortsen, dan verwart het de denkbeelden ; wanneer zich eene 
lichte verstopping in de zenuwen der hersenen vormt, dan geeft zulks aan-
leiding tot waanzinnigheid; wanneer een droppel water wordt uitgestort in 
de hersenen, dan verliest men het geheugen; wanneer een droppel bloed uit 
de vaten treedt en op de hersenen en de verstandszenuwen drukt, dan ont-
staat er beroerte, enz."

De wet, dat hersenen en ziel elkander met even strenge noodzakelijkheid 
bepalen als orgaan en verrichting in 't algemeen, ja, dat de ruimte-inhoud der 
eersten, alsmede haar vorm en stoffelijke geaardheid in een standvastige, 
rechte reden staan tot de intensiteit der zielsverrichtingen, deze wet is zoo 
deugdelijk en onomstootelijk, dat de geest zelf omgekeerd een grooten in-
vloed uitoefent op de ontwikkeling en volmaking van het hem dienende or-
gaan en dat het laatste, bij vermeerderde werkzaamheid, in kracht en massa 
toeneemt, geheel op dezelfde wijze als eene spier door gebruik en oefening 
groeit en in sterke wint. Albers te Bonn, verhaalt, dat hij de hersenen van on-
derscheidene personen heeft onderzocht, die jaren lang veel met het hoofd 
hadden gewerkt en hij vond bij die allen de hersenzelfstandigheid zeer vast, 
de grauwe zelfstandigheid en de windingen zeer ontwikkeld.

Vergelijkingen tusschen de opgedolven schedels van den voortijd, de stand-
beelden der oudheid en de hoofden der thans levende menschelijke geslach-
ten laten geen twijfel over, of de schedel der Europeesche menschheid is in 
den loop van het historische tijdperk, in 't algemeen belangrijk in omvang 
toegenomen; voorwaar, een gewichtig feit! De abt Frère, te Parijs, deed be-
langrijke onderzoekingen in deze richting, uit welke bleek, dat een hoogere 
ouderdom en meerdere oorspronkelijkheid van den menschelijken typus ge-
paard gaan met een sterkere ontwikkeling van het achterhoofd en een meer-
dere vlakheid van den schedel in de voorhoofdstreek. De vorderingen der 
beschaving schijnen tot gevolg gehad te hebben, dat het voorste gedeelte des 
schedels gewelfder, het achterste gedeelte vlakker is geworden. Uit de rijke 
verzameling van schedels uit alle eeuwen onzer jaartelling, toebehoorende 
aan den abt Frère, blijkt die ontwikkeling ten klaarste. 1) Prof. Broka, te Parijs, 
heeft eerst voor korten tijd, ten gevolge van een onderzoek der oude Parijsche 

1) Deze verzameling is thans vermaakt aan het nieuw anthropologisch museum te 
Parijs.



kerkhoven, vastgesteld, dat de gemiddelde capaciteit of ruimte-inhoud der 
Parijzer schedels in den loop van 5—7 eeuwen meer dan 34 c.M3. toegenomen 
is, — eene toename, die hoofdzakelijk ten goede is gekomen aan het voor-
hoofd, welk deel, gelijk men weet, in bijzondere betrekking staat tot het ver-
stand. Ook kwam men bij diezelfde gelegenheid tot de hoogst merkwaardige 
ontdekking, dat de schedels der op rijen gelegen graven, alwaar de aanzien-
lijken werden ter aarde besteld, gemiddeld een weinig grooter waren dan de 
schedels der gemeenschappelijke graven, waarin de armeren waren opgeno-
men. (Men vergelijke hiermede Broka's bericht aan de Parijsche Vereeniging 
voor Anthropologic, 1863).

Met zulke feiten voor oogen, zal men het zeker wel niet meer voor onmoge-
lijk behoeven te houden, dat het menschdom in den loop van een 80 a 100 
duizend-jarig bestaan zich uit een dierlijken staat allengs heeft omhoog ge-
heven tot zijn tegenwoordige hoogte en kultuurhistorische ontwikkeling.

Een dergelijk, of althans gelijksoortig resultaat verkrijgt men, wanneer men 
de schedels vergelijkt van de hoogere en lagere standen der hedendaagsche 
maatschappij. De hoedenmakers weten het bij ondervinding, dat de beschaaf-
de klassen doorgaans veel grooter hoeden behoeven dan onbeschaafden. 
Evenzeer leert de dagelijkscbe ervaring, dat men bij de laagste klassen der 
samenleving een veel minder ontwikkeld voorhoofd vindt dan bij de hoo-
gere, zoowel wat het eigenlijk gezegde voorhoofd zelf betreft, als de daar 
zijwaarts aan grenzende deelen. Men hoort, wel is waar, niet zelden gewag 
maken van het feit, dat er knappe menschen zijn met kleine hoofden, domme 
met betrekkelijk groote hoofden en men meent met deze feiten de stelling 
omver te werpen, die de krachtsontwikkeling der ziel afhankelijk maakt van 
den materieëlen aard der hersenen. Dat zulke gevallen voorkomen valt niet te 
ontkennen, maar het besluit is valsch. Wij hebben er hierboven reeds op 
gewezen, hoe niet alleen de grootte, maar tevens de vorm, struktuur, en 
samenstelling (voorn. ten opzichte der grauwe massa) factoren zijn voor de 
waardebepaling, zoodat een gebrek in de eene richting vergoed kan worden 
door bevoorrechting in eene andere richting, en omgekeerd. Wat evenwel in 
betrekking tot den menseh nog veel meer in rekening moet gebracht worden, 
als van grooten invloed zijnde op die factoren, zijn de wijzigende invloeden 
van opvoeding en beschaving. Een mensch met den besten aanleg kan dom 
schijnen, omdat hem de opvoeding ontbroken heeft, terwijl iemand met een 
zwakke of middelmatige hersen-organisatie, door studie, vlijt, opvoeding een 
aangeboren gebrek kan vergoeden en verbergen. Een opmerkzaam en geoe-



fend waarnemer zal evenwel in de meeste gevallen wel in staat zijn, den 
waren, oorspronkeiijken aanleg op te sporen.

Genoeg evenwel van die feiten ! De geheele anthropologie of wetenschap 
van den mensch, is een doorloopend bewijs voor het innig verband tusschen 
de hersenen en de ziel; en alle gebeuzel der wijsgeerige psychologen over de 
ziel en hare onafhankelijkheid van haar stoffelijk substraat, is van nul en 
geener waarde tegenover de macht der feiten. 1)

Men zal alzoo Friedreich, een bekend schrijver over zielkunde, niet van 
overdrijving beschuldigen, als hij zegt: «Kracht is zonder een stoffelijk sub-
straat ondenkbaar. Zal de levenskracht van den menseh werkzaam worden, 
dan kan zulks alleen geschieden door het stoffelijk substraat, de organen. Zoo 
menigvuldig nu de organen zijn, zoo menigvuldig zijn ook de levensver-
schijnselen en naar de mate van verschil in het stoffelijk substraat zal er ook 
verschil zijn in de levenskracht. De zielswerkzaamheid is alzoo eene bijzon-
dere uiting der levenskracht, die bepaald wordt door de eigenaardige con-
structie der hersenzelfstandigheid. Dezelfde kracht, die aan de maag verte-
ringsvermogen schenkt, denkt door de hersenen enz."

Men heeft een sterk bewijs meenen te vinden tegen deze opvatting van het 
verband tusschen de hersenen en de ziel, in de stoffelijke eenvoudigheid der 
denkorganen, wat vorm en samenstelling beide aanbelangt. De hersenen, 
zeide men, vormen grootendeels een gelijksoortige, weeke massa, die zich 
noch door eene bijzonder gecompliceerde struktuur, noch door fijne vormen, 
noch door bijzonder chemische samenstelling onderscheidt. Hoe zou het dus 
mogelijk zijn, zoo voer men voort, dat deze homogene, eenvoudige stof de 
eenige grond en oorzaak eener zoo oneindig fijne en gecompliceerde machine 
zou zijn, als de menschelijke en dierlijke ziel moet wezen. Klaarblijkelijk is de 
samenhang tusschen ziel en hersenen dus los en schier toevallig; oneindig 
gecompliceerde krachten kunnen slechts door en in oneindig gecompliceerde 
stoffen tot stand komen. De ziel bestaat alzoo op zich zelf, onafhankelijk van 
aardsche stoffen, en is slechts toevallig en voor korten tijd verbonden aan het 
stoffelijk complex, dat wij hersenen noemen. — Deze redeneering, schijnbaar 
zoo juist, berust in de eerste plaats op valsche praemissen. Zeer zeker moet

1) »Ik doe," zegt J. C. Fischer (Die Freiheit des menschlichen Willens, Leipzig, 1871) »den 
spiritualisten geen onrecht met te beweren, dat hunne deducties alle te zamen niets dan 
jammerlijke hersenschimmen zijn; dat zij met hun praten enkel hunne onmacht bewijzen, 
om een enkel positief bewijs te leveren. Zij zullen onmachtig blijven, zoolang zij hunnen, 
spekulatieven sisyphusarbeid voortzetten, inplaats van naar de positieve waarnemings-
methode der natuurkundige wetenschappen te grijpen," enz.



de voorstander eener theorie, die de ziel als een produkt der hersenen be-
schouwt, toestemmen, dat oorzaak en gevolg met elkaar in zeker verband 
staan, en dat gecompliceerde krachtsuitingen tot in zekere mate, gecompli-
ceerde stofverbindingen noodzakelijk maken. Werkelijk is ons dan evenwel 
ook in de gehele organische wereld geen weefsel bekend, dat teerder en 
wonderbaarlijker vormen, eene fijnere en eigenaardiger struktuur en einde-
lijk, naar allen schijn, eene merkwaardiger chemische samensstelling bezit, 
dan juist de hersenen. Oppervlakkige waarneming en onkunde alleen kun-
nen deze omstandigheden voorbijzien of gering schatten. »Voor den opper-
vlakkigen waarnemer," zegt H. Tuttle, »schijnen de hersenen niets dan eene 
homogene mergmassa, maar een nauwkeuriger onderzoek daarentegen er-
kent daarin eene struktuur van de fijnste samenstelling en hoogste 
volkomenheid." Het is te betreuren, dat onze kennis in dit opzicht zoo on-
volkomen en gering is. Maar wij weten in elk geval zooveel, dat de hersen-
massa volstrekt niet eenvormig is, maar dat zij grootendeels bestaat uit 
hoogst fijne, teedere en eigenaardig gebouwde, holle, met een olieachtigen, 
stembaren inhoud voorziene vezeltjes of cilindertjes, primitiefvezels of primi-
tiefcilinders geheeten, die de breedte hebben van 1/1000 lijn terwijl  deze 
vezeltjes op zeer eigenaardige wijze door elkaar heen zijn geslingerd. Die 
zoogenaamde vezeltrajecten heeft men, wegens de groote moeilijkheden, die 
aan het mikros- en makroskopisch onderzoek der hersenmassa verbonden 
zijn, tot nog toe maar voor een klein deel kunnen vervolgen, zoodat de fijnere 
anatomie der hersenen, uit dien hoofde, nog als een onbekend land moet 
beschouwd worden. Verder toont de grovere anatomie in de dieper gelegen 
deelen der hersenen eene menigte, wonderlijk door elkaar gevlochten, uit-
wendige vormen aan, welker physiologische beteekenis tot nu toe evenzeer 
volkomen raadselachtig is 1) en aan hare oppervlakte eene reeks zonderlinge, 
diep ingesneden windingen, onder welke de beide hoofdzelfstandigheden 
der hersenen, de grauwe en witte zelfstandigheid, elkaar op eene menigte 
plaatsen ontmoeten, en welker meer nauwkeurige aard, vorm en aantal, vol-
gens de nasporingen der vergelijkende ontleedkunde, eveneens in een be-
paald verband staan tot de functiën der ziel. De zoogenaamde gangliencellen, 
het tweede weefselelement der zenuwmassa, die voornamelijk te vinden zijn

1) «Wij vinden in de hersenen bergen en dalen, bruggen en waterleidingen, balken en 
gewelven, ringen en hielen, klauwen en ammonshoorns, boomen en schooven, harpen en 
klankstaven enz. Niemand kent de beteekenis dezer wonderlijke vormen". (Hubschke in 
zijn beroemd boek: «Schädel, Hirn, und Seele des Menschen.")



in de zoogenaamde grauwe massa der hersenen en van het ruggemerg, en 
wel in tallooze menigte (men schat het aantal der gangliencellen in de bast-
zelfstandigheid der hersenen alleen op 500.000000) en in welke de indrukken 
der buitenwereld door middel der vezels worden heengeleid, verwerkt en in 
gedachten of daden van den wil worden omgezet, deze gangliencellen zijn 
insgelijks eigenaardig en veelsoortig gebouwd ; in de bastlaag der hersenen, 
waarvan zij de hoofdmassa vormen, zijn zij in niet minder dan zeven ver-
schillende lagen gerangschikt, terwijl iedere afzonderlijke laag wederom hare 
bijzonder gevormde cellen van verschillende grootte bevat. Zij zijn gedeelte-
lijk door primitiefvezels omgeven, deels brugsgewijs door dezelve verbon-
den, deels schijnen deze vezels uit de gangliën te ontspringen enz. enz. enz. 
— Er is alzoo geen dierlijk orgaan, dat in de verste verte in fijnheid en ver-
scheidenheid van vorm met de hersenen kan wedijveren. De zinsorganen zou 
men ten hoogste kunnen uitzonderen, doch deze zijn zelf te beschouwen als 
uitloopers van het centraal-zenuwstelsel of de hersenen. Eindelijk zijn de her-
senen het orgaan, dat, gelijk de waarneming leert, het meeste bloed uit het 
hart ontvangt en waarin alzoo de stofwisseling zich het levendigst en krach-
tigst openbaart.

In overeenstemming hiermede zijn ook de anatomische bijzonderheden van 
de bloedvaten en groote slagaderen der hersenen zeer eigenaardig en hoogst 
gecompliceerd. Ten laatste verzekeren de scheikundigen ons, dat de chemi-
sche samenstelling der hersenen volstrekt niet zoo eenvoudig is als men vroe-
ger dacht, en dat daarin hoogst eigenaardige lichamen voorkomen, welker 
chemische natuur nog niet nauwkeurig bekend is, en die nog in geen ander 
organisch weefsel gevonden zijn; van dien aard zijn het cerebrine en lecithine. 
Ja, men verzekert ons zelfs, dat de chemische constitutie der zenuwmassa, in-
zonderheid die der hersenen, niet, gelijk bij alle andere organische weefsels, 
eenerlei, maar op verschillende punten verschillend is, zoodat hieruit zou 
volgen, dat de hersenen uit verschillende, chemisch van elkaar onderschei-
den, samengestelde organen bestaan. Welk een bijzondere rol het hersenvet 
speelt, hebben wij reeds aangewezen. Van geen minder beteekenis voor de 
chemische constitutie is het gehalte aan phosphorus, en het geschreeuw, dat 
er opging over de bekende uitspraak van Moleschott «zonder phosphorus 
geen gedachte !" bewijst slechts de wetenschappelijke onkunde der 
schreeuwers. 1) De anatomische en chemische stoffelijkheid der hersenen 
schijnt alzoo, hoe onvolkomen ook nog erkend, toch volstrekt niet te strijden

1) Volgens Dr. Vertillon heeft de arbeid der hersenen geheel op dezelfde wijze plaats als 
die der spieren, alleen met dit onderscheid, dat de spier koolstof verbrandt, terwijl de her-



tegen de door ons geopperde theorie aangaande het verband tusschen geest 
en stof. Verder komt hierbij het volgende belangrijke gezichtspunt in aan-
merking, dat ons ook dan nog gerust zou kunnen stellen, wanneer de oogen-
schijnlijke eenvoudigheid van het hersenmateriaal in tegenspraak scheen te 
staan met de werking der hersenen. De natuur verstaat de kunst, van met 
dikwijls uiterst geringe, of eenvoudige, stoffelijke middelen iets groots en met 
dezelfde middelen iets veelsoortigs te ontwerpen, en wel door nu eens deze, 
dan eens eene andere mechanische rangschikking te geven aan de fijnste 
deeltjes der stof. De zoogenaamde isomeere lichamen zijn lichamen van 
volkomen gelijke chemische samenstelling, dikwijls zelfs van eenerlei kristal-
vorm, maar welke lichamen evenwel zeer verschillende eigenschappen bezit-
ten en zich op zeer verschillende wijze tegenover andere stoffen verhouden. 
Zoo zijn er b. v. onder de zoogenaamde alkaloïden — voor kristallisatie vat-
bare plantenstoffen van meestal zeer krachtige, giftige werking — eenige, die 
volkomen dezelfde chemische samenstelling hebben, maar toch op het dier-
lijk lichaam eene zoo verschillende werking uitoefenen, dat de eene dikwijls 
als tegengift voor de andere kan dienen. Nauwkeurige onderzoekingen over 
het lichtbrekend vermogen der isomeere stoffen hebben geleerd, dat hare 
atomen op verschilende wijzen gegroepeerd moeten zijn, en op dit verschil 
berust hun onderscheid in eigenschappen.

Wanneer zulke oogenschijnlijk kleine oorzaken in staat zijn zulke hemels-
breed van elkaar verschillende werkingen voort te brengen, dan behoeven wij 
het volstrekt niet onmogelijk te achten, dat iets dergelijks ook van invloed is 
op de hersenen en de ziel ! De ganglien-cellen in de bastzelfstandigheid der 
hersenen, waardoor ongetwijfeld de levensprocessen beheerscht worden, zijn 
anatomisch niet te onderscheiden van de ganglien-cellen in den onderbuik ; 
toch kan en moet het mogelijk zijn, dat zij eene zeer verschillende werking 
uitoefenen. »De polarisatie-verschijnselen van het licht", zegt Valentin, » het 
magnetisme en diamagnetisme doen ons zien, dat de schijnbaar gelijksoortige 
massa's een wezenlijk verschil in de rangschikking der atomen kunnen
opleveren. De natuur arbeidt overal met eene oneindige menigte oneindig

senen zwavel en phosphorus verbranden, om gedachten te vormen. Deze verbranding der 
hersenen, welker produkten Dr. Dyasson gemeten heeft, vindt plaats tusschen de door het 
slagaderlijk bloed medegevoerde zuurstof en de hersenmassa, die een, haar uitsluitend 
toebehoorend phosphorus bevattend vet insluit. Van daar nu, dat alle hersenwerkzaam-
heid terstond ophoudt als men den toevoer van bloed afsnijdt, terwijl men daarentegen de 
reeds opgeheven werkzaamheid door kunstmatige inspuiting van slagaderlijk bloed we-
der kan opwekken.



kleine grootheden, enz." De zoogenaamde contagiën (smetstoffen van ziek-
ten) berusten ongetwijfeld op geen bepaalde materiëele eigenschappen van 
die organische stoffen, die hen tot dragers dienen ; en toch, noch de schei-
kunde, noch de mikroskoop waren tot dusverre in staat die eigenschappen 
aan te wijzen, en b. v. een met een bepaald contagium bezwangerde etter te 
onderscheiden van een gewoon produkt dezer soort. Men zij hierbij indachtig 
aan de erfelijkheid van sommige verstandelijke en lichamelijke eigenschap-
pen, de overplanting van ziekten en karakter der ouders op de kinderen — 
erfelijkheden, die ook voorkomen onder omstandigheden, waarbij van in-
vloeden der opvoeding, samenwonen, enz. geen sprake kan zijn. Hoe buiten-
gemeen, hoe onmerkbaar klein is de hoeveelheid stof, die door den vader 
voor de voortbrenging van de kiem eens kinds geleverd wordt, en die stof 
heeft voor onze diagnostische hulpmiddelen overal denzelfden vorm en 
dezelfde samenstelling, Toch gelijkt het kind op den vader in lichamelijke en 
geestelijke eigenschappen. Oneindig klein en voor onze zintuigen vooralsnog 
ontoegankelijk, zijn hier de molekulaire verhoudingen van die onbeduidend 
kleine stofmassa, die als de drager van toekomstige geestelijke en lichame-
lijke eigenschappen optreedt ! Zoolang men niets wist van het bestaan der 
z.g. zaaddiertjes, kleine mikroskopische, met een staart voorziene, bewege-
lijke lichaampjes, die het voornaamste bestanddeel van het dierlijk zaad uit-
maken, en die door hun rechtstreekschen, lichamelijken overgang in het 
vrouwelijk ei de bevruchting en mogelijkheid tot verdere ontwikkeling van 
het ei bepalen, — zoo lang men van die zaaddiertjes geen kennis droeg, kon 
men het belangrijk feit van de erfelijkheid der geestelijke eigenschappen toe-
passen op de leer eener onstoffelijke ziel. Op het tegenwoordig standpunt 
van kennis kan dit niet meer. Het zaaddiertje dringt in het ei en levert hier-
mede eenen bepaalden stoffelijken basis voor den daardoor overgedragen 
geestelijken aanleg, en snijdt tevens elken grond af voor de bewering, dat het 
geestelijke langs een anderen dan materiëelen weg zou kunnen worden over-
geplant. »Dat feit" — zegt Häckel zeer treffend in zijne »Generelle Morpholo-
gie" — «geeft ons een begrip van de oneindige fijnheid der organische stof en 
van de onbegrijpelijke samengesteldheid der hierin plaatsgrijpende moleku-
lair-bewegingen, voor welker juiste waardeering noch het waarnemingsver-
mogen onzer zinnen, noch het denkvermogen onzes verstands toereikende 
is."

Eindelijk en ten laatste mogen wij bij de bestrijding van bovengenoemde 
tegenwerpingen nooit vergeten, dat de fijnere en fijnste stoffelijke verhoudin-
gen der organische lichamen, hoeveel licht de mikroskoop en scheikunde 



daarover ook hebben verspreid, ons nog maar in de allerruwste omtrekken 
bekend zijn ; van de innerlijke toestanden van het oneindig kleine en fijne be-
zitten wij ook niet de geringste kennis en wij kunnen er ons dus ook geene 
voorstelling van rnaken, welke krachtsuitingen door zulke toestanden moge-
lijk worden. Den geneesheer, die het wezen eener ziekte tracht te doorgron-
den, valt deze verhouding wel het meeste in 't oog. Bij die poging laten alle 
diagnostische hulpmiddelen ons in den steek ; niemand is in staat, bloed, 
waarin eene ziektestof is gedrongen, te onderscheiden van gezond bloed; en 
toch twijfelt geen verstandig geneesheer er aan, of stoffelijke veranderingen 
liggen ten grondslag aan die ziekte, welke veranderingen ten slotte het ge-
heele organisme kunnen verwoesten. Evenmin als onze onkunde, omtrent die 
omstandigheden, ons het recht geeft, hieruit te besluiten tot het aanwezig zijn 
van onbekende, dynamische, niet aan de stof gebonden krachten, evenmin 
kan de schijnbare eenvoudigheid van het hersenmateriaal ons recht geven om 
het door ons aangenomen verband tusschen hersenen en ziel te ontkennen. 
Zoo heeft men het b. v. eene onmogelijkheid geacht, dat het geestelijk vermo-
gen, dat wij geheugen noemen, afhankelijk zou zijn van de combinaties der 
hersenen, of dat het daarvan een gewrocht zou zijn ; want, zeide men, het ge-
heugen is iets blijvends, duurt het geheele leven door, is iets oneindig gecom-
pliceerds, terwijl die stof voortdurend wisselt, verandert, enz. Nu moge deze 
zaak, wat haar innerlijk wezen aangaat, ook nog zoo raadselachtig zijn, juist 
in betrekking tot dit punt laten de feiten geen den minsten twijfel over, of het 
geheugen is een produkt van louter stoffelijke combinaties. Geen ander ver-
standsvermogen lijdt meer en heviger ten gevolge van hersenaandoeningen, 
dan juist het geheugen. Het is bekend hoe b. v. bijna alle naziekten der herse-
nen, tengevolge van zware verwondingen, of van inwendige ziekten, juist bij 
voorkeur het geheugen aandoen, dit verzwakken of op eenige andere wijze 
verstoren. Ja, men heeft zelfs waargenomen, dat bij gewonden, die een deel 
der hersenen verloren hadden, enkele jaren of perioden uit het geheugen 
verdwenen waren. Naar men weet, gaat de herinnering aan concrete zaken 
des te vollediger verloren, naarmate de stofwisseling der hersenen zich in tijd 
meer daarvan verwijdert. De ouderdom verliest, gelijk men weet, het geheu-
gen bijna geheel. Zeer zeker is het waar, dat de hersenstof wisselt, maar de 
wijze van samenstelling blijft onveranderd en is voor elk individueel bewust-
zijn op eigenaardige wijze bepaald. Dat het wezen dier verhoudingen onver-
klaarbaar en onbegrijpelijk voor ons is, bewijst niets tegen het feit zelf.

Wie kan het verklaren, dat de aanleg voor sommige ziekten overerft van 
den grootvader op den kleinzoon, zonder zich bij den vader te openbaren ? Is 



zulk een proces nog niet veel wonderlijker dan het verband tusschen herse-
nen en ziel? En toch twijfelt geen verstandig arts er aan, of dat proces wordt 
enkel en alleen beheerscht door stoffelijke verhoudingen, hoezeer de daaraan 
ten grondslag liggende wetten ons in haar wezen geheel onbekend zijn en 
wellicht altijd onbekend zullen blijven. Onder zulke omstandigheden hebben 
wij geen recht de hersenen met wantrouwen te bejegenen en haar de moge-
lijkheid te ontzeggen van werkingen voort te brengen, waarover wij ons ver-
bazen, ook al mocht haar vorm en samenstelling oogenschijnlijk niet zoo ge-
compliceerd zijn.

Wanneer wij de zaken uit dit oogpunt beschouwen en daarbij een blik 
terugwerpen op de aangehaalde feiten, dan kan het ons niet moeilijk vallen, 
de zoo dikwijls geloochende mogelijkheid te erkennen, dat de ziel een pro-
dukt is van een eigenaardige samenstelling en werkzaamheid der stof. Wij 
verbazen ons slechts over deze uitkomst, omdat derzelver drijfveeren ons 
niet alle op eens en in haar samenhang voor oogen liggen. Is een daarheen 
rollende lokomotief ons niet dikwijls als een levend met verstand en overleg 
begaafd wezen voorgekomen ? Spreken de dichters niet van een stoompaard, 
van een vuurpaard? De eigenaardige verbinding der stoffen en krachten in 
een machine doet ons onwillekeurig denken aan leven. Een horloge, insge-
lijks een mechanisch werk der menschenhand, heeft, gelijk men gewoon is te 
zeggen, zijn eigen wil; het gaat, het staat stil, dikwijls op eene wijze alsof het 
willekeurig handelde. Wij weten natuurlijk, dat dit bedrog is. Maar stel eens 
een wilde of iemand anders, die nooit van werktuigkunde heeft gehoord, 
nooit iets van werktuigkunde heeft gezien, in onze plaats ! Zal zoo iemand 
een lokomotief of een uurwerk niet werkelijk, voor levende wezens houden, 
die zich bewegen uit innerlijke, willekeurige aandrift? Maar hoe verbazend 
ruw en eenvoudig is evenwel de combinatie van stof en kracht in deze werk-
tuigen, vergeleken bij het ingewikkeld mechanisch en chemisch samenstel 
van het dierlijk organisme ! De vergelijking gaat zeer zeker in menig opzicht 
mank en kan ook niets bewijzen ; maar zij kan ons wellicht eenigszins begrij-
pelijk maken, dat de ziel kan worden voortgebracht door stoffelijke combina-
ties. Voor het wezen onzer vraag is het evenwel tamelijk onverschillig op 
welke wijze die betrekking in 't algemeen mogelijk wordt; het is genoeg met 
feiten te hebben bewezen, dat geest en stof, ziel en lichaam, denken en herse-
nen, onafscheidelijk zijn en met elkander in een noodzakelijk verband staan. 
Deze wet duldt geen uitzondering en is door de geheele dierenwereld dezelf-
de. Het kleinste infusiediertje geeft blijken van gevoel en wil, en openbaart 
alzoo verstandelijke functiën. Een zonnestraal verdroogt zijn huid en doet het 



sterven, d. i. vernietigt het effekt der lichamelijke organisatie, die geen water 
kan ontberen. In dien toestand kan het dier een onbepaalden tijd verwijlen, 
totdat toevallig een droppel water, tegelijk met de bewegelijkheid en levens-
vatbaarheid der stof, tevens den schijnbaar gestorven geest weder opwekt; 
het dier ontvangt opnieuw leven, om misschien nog eens hetzelfde lot te on-
dergaan. Wat voor eene ziel zou dat nu wel zijn, die onafhankelijk van de stof 
leeft en werkt! Waar was zij toen de stof in doodslaap lag verzonken ? — Hoe 
onbegrijpelijk het »hoe" van de betrekking tusschen geest en stof nu nog zij, 
het »zijn'' kan , door geen verstandig mensch meer betwijfeld worden.

Dit sterk sprekende feit hebben de wijsgeeren en de wijsgeerige psycholo-
gen op zeer verschillende wijze trachten te verklaren, doch o. i. steeds met 
ongelukkig gevolg. Sommigen zochten er zich uit te redden met de bewering, 
dat, ja geest en stof van elkander afhingen, maar dat de mensch een bij uitstek 
geestelijk wezen was, wiens lichaam in zeker opzicht slechts een zeer onder-
geschikt  aanhangsel der ziel zou zijn. Met zoodanige redeneering, die het 
vraagstuk eer benevelde dan tot klaarheid bracht, is niet het geringste gewon-
nen. De samenhang tusschen ziel en lichaam is in 't algemeen tamelijk wel 
bepaald, en mocht het nu al eens schijnen, dat de geest de overhand heeft, 
een ander maal, dat aan het lichaam de meerderheid moet worden toege-
kend, dan zijn zulke verschillen meerendeels op rekening der individualiteit 
te stellen. Bij den eenen mensch heeft de geest, bij den ander het lichaam de 
overhand, den eenen zou men met de goden, den ander met de dieren kun-
nen vergelijken. Er bestaat een onafgebroken ladder van geestesontwikkeling 
tusschen het dier en den hoogst gevormden mensch, die zich hand aan hand 
paart met de ladder der lichamelijke, ook steeds toenemende vorming, die 
haar hoogsten bloei bereikt in 't orgaan der organen, de hersenen. Dit orgaan 
is niet enkel het hoogste en edelste van alle organische vormingen, die wij op 
aarde kennen, maar ook de schepper van alles, wat de mensch voor groots en 
heerlijks op aarde heeft voortgebracht. In de hersenen ligt dus de tempel van 
wat ons het hoogst belang inboezemt, — ja het lot van het geheele menschen-
geslacht is nauw verbonden aan de 65-70 kubieke duimen ruimte innemende 
hersenmassa, en de geschiedenis der menschheid is daarin opgesloten als in 
een groot boek vol hiëroglyphen." (Huschke.) l)

1) Eene beschrijving van de ontleedkundig-physiologische betrekkingen tusschen de 
hersenen en hare geestelijke of zielswerkzaamheden, uitvoeriger dan hier kon gegeven 
worden, vindt men in mijn werk : «Physiologische Bilder", 2 Band (Leipzig 1875) pag. 3 en 
v.



DE  GEDACHTE.

»De gedachte is eene beweging der stof."        ! ! ! MOLESCHOTT.

Evenals de kleur zich verhoudt tot de lichttrillingen, evenals het geluid zich ver-
houdt tot de trillingen van veerkrachtige vloeistoffen, zoo verhoudt zich de ge-
dachte tot de neuroelectrische trillingen der hersenvezels."     HUSCHKE.

«Omdat de mensch als stoffelijk wezen feitelijk denkt, daarom bezit ook de stof 
het vermogen om te denken."     ! ! ! ! ! ! HOLBACH.

Aanleiding tot dit hoofdstuk vinden wij in de bekende en zoo zeer gesmade 
uitdrukking van Vogt: „De gedachten staan in dezelfde betrekking tot de her-
senen, als de gal tot de lever, of de urine tot de nieren" — een uitdrukking, 
die overigens door Vogt zelf wordt, ingeleid met de volgende woorden : „om 
mij hier eens plat uit te drukken." Zonder ook zelfs in de verte ons te willen 
scharen onder hen, die zoowel in de wetenschappelijke, als in de pheolo-
gische, ja zelfs in de journalistische wereld een kreet van veroordeeling aan-
hieven tegen die uitdrukking, kunnen wij toch niet nalaten de vergelijking 
onjuist gekozen te noemen. Zelfs bij het nauwkeurigst onderzoek kunnen wij 
geene analogie, of wezenlijke gelijkheid ontdekken tusschen de afscheiding 
van gal of urine, met het proces dat gedachten voortbrengt. Urine en gal zijn 
zichtbare, tastbare en weegbare stoffen, bovendien uitscheidingen, die het 
lichaam heeft verbruikt en als onnut verwijdert — de gedachte, de geest, de 
ziel daarentegen is niet iets stoffelijks, niet zelf stof, maar de tot eene eenheid 
vergroeide complex van verschillende krachten, het resultaat der vereenigde 
werking van vele met krachten begaafde en in eene bijzondere, hoogst inge-
wikkelde soort van beweging  verkeerende stoffen.

Wanneer een door menschenhanden vervaardigd werktuig arbeid verricht, 
zichzelf of andere lichamen in beweging brengt, een slag voortbrengt, het uur 
aanwijst enz. dan is dit arbeidseffect, op zichzelf beschouwd, toch in werke-
lijkheid wezenlijk verschillend van zekere stoffelijke uitwerpselen, die zij 
misschien tegelijk daarbij produceert.

Het stoomwerktuig bezit in zekeren zin leven en oefent als resultaat eener 
eigendommelijke mengeling van met krachten begaafde en door krachten 
bewogen stoffen een totaalwerking uit, die wij nuttig aanwenden, zonder 
deze werking op zichzelf te kunnen ruiken, zien of tasten. De damp, die het 



werktuig daarbij uitwerpt, is bijzaak en heeft met datgene, wat het werktuig 
beoogt, niets te maken en kan als stof, gezien, gevoeld, enz. worden. Nie-
mand zal het in zijn hoofd krijgen om te zeggen, dat het wezen des stoom-
werktuigs bestaat in het produceeren van damp. Op gelijke wijze nu als de 
stoommachine beweging voortbrengt, brengt het samengestelde organische 
mengsel van krachten en stoffen in het dierlijk lichaam een totaal-bedrag van 
zekere effecten voort, die, tot eene eenheid versmolten, geest, ziel, gedachten 
genoemd worden.

Deze krachtsuiting is niet iets stoffelijks, kan niet rechtstreeks door de zin-
nen worden waargenomen, evenmin als iedere andere enkelvoudige kracht, 
gelijk magnetisme en electriciteit, men moet tot haar aanwezen besluiten uit 
hare uitwerkselen. Daarentegen zijn gal en urine geen totaalbedrag van 
denkbeeldige krachtsetfecten, maar zelf stoffelijke lichamen, die uit met 
krachten voorziene stoffen zijn samengesteld en daaruit zijn voortgekomen. 

De lever en de nieren moeten stoffen afgeven, om uitscheidingsstolfen te 
kunnen leveren ; de hersenen geven, om gedachten te produceeren, geen stof 
af, maar houden deze integendeel, ofschoon zij in onafgebroken wissel-
werking en verandering begrepen zijn. Ook de hersenen brengen een ma-
teriëele stof voort; zij zonderen eene uiterst geringe hoeveelheid, vloeibare 
zelfstandigheid af, die zich op de wanden der inwendige holten bevindt en 
welker hoeveelheid in ziekelijke toestanden zeer aanzienlijk kan worden. 
Maar deze uitscheiding heelt met de psychische werkzaamheden direct niet 
het minste uit te staan en het, zal niemand invallen daarin de oorzaak of ook 
slechts een analoog der gedachte  te zien. 1)

Dit secretieprodukt wordt integendeel het leven vijandig, wanneer het in 
meer dan gewone hoeveelheid wordt afgescheiden. Zoo zijn de hersenen wel 
de voortbrengers van, of beter gezegd, zij vormen de eenige oorzaak van den 
geest of de gedachte, maar zij zijn volstrekt niet deszelfs  uitscheidingsor-
gaan. Zij produceeren een iets dat niet uitgeworpen wordt, dat niet stoffelijk 
blijvend is, maar dat in het moment der produktie zelf weder wordt opgelost. 
Alle plantaardige verrichtingen zooals: de ademhaling, hartbeweging, de 
spijsvertering, de secretie der uitscheidingsorganen gaan in den slaap onge-
stoord voort, hoewel iets langzamer dan in den wakenden toestand; de uitin-
gen der ziel daarentegen houden oogenblikkelijk op ; zij sterven op het 
oogenblik, dat de hersenen onder den invloed eener vertraagde bloeds-

1) Gelijk bekend is, zocht  Kant den zetel der ziel in het water, dat de hersenholten 
opvult.



beweging of stofwisseling komen, zooals in den slaap of in den toestand 
eener betrekkelijke rust plaats heeft. Waar blijft gedurende dien tijd de 
werkzaamheid der hersenen, die gedachten secreneert? of waar blijft aan den 
anderen kant die geestelijke beweegkracht, welke volgens spiritualistische 
zienswijze de werkzaamheid der hersenstof moet besturen en ten bate dier 
kracht exploiteeren ?

Naar de jongste onderzoekingen speelt de electriciteit, eene kracht, welker 
uitingen men tot nu toe slechts in de anorganische wereld krachtig waarnam, 
ook in de physiologische processen van het zenuwstelsel eene beduidende 
rol. De rustende zenuwen zijn voortdurend omringd door electrische 
stroomen. Deze stroomen houden terstond op, of verzwakken, zoodra de ze-
nuw op de eene of andere wijze geprikkeld, of tot werkzaamheid gedwongen 
wordt. De zenuwen zijn alzoo niet gelijk men voorheen geloofde, enkel gelei-
ders, maar wel degelijk opwekkers van electriciteit. Die opwekkende kracht 
wordt latent of vernietigend met de werkzaamheid der zenuwen, d. w. z. 
zoodra het gevoel of de wil zich doet gelden, terwijl in de plaats der electri-
sche zenuwkracht, nu veeleer de werkzaamheid der zenuw-zelf treedt, welke 
werkzaamheid haar laatsten oorsprong vindt in de in bloed veranderde voe-
dingsstoffen. De psychische werkzaamheid heeft men daarom willen bepalen 
als latente of omgezette electriciteit! de slaap zou dan zijn ontbonden, vrije, 
electrische zenuwwerkzaamheid! Wellicht zal het proefondervindelijk onder-
zoek eens een helder en ongedacht licht ontsteken over het eigenlijke wezen 
der zielsverrichtingen. 1)

Een ander karakter verkrijgt ons onderzoek, zoodra wij vragen naar de 
diepe en ware gedachte, welke ten grondslag ligt aan bovengenoemde uit-
spraak van Vogt.

Deze gedachte vinden wij uitgedrukt in datgene, waarvoor wij in het voor-
gaande hoofdstuk zoovele bewijzen hebben aangevoerd, in de wet n. l., dat 
geest en hersenen elkaar noodzakelijk wederkeerig bepalen, en dat zij in een 
even onafscheidelijk verband tot elkaar staan als orgaan en verrichting in het 
algemeen. Evenals geen ga! zonder lever, geen urine zonder nieren en in 't al- 
gemeen geene kracht zonder stof bestaat, zoo bestaat er ook geen gedachte

1) De hierboven aangehaalde vluchtige beschouwingen over het leven der zenuwen en 
voornamelijk over het zoo hoogst belangrijke vraagstuk der zenuwelectriciteit, vindt men 
meer uitvoerig en in populairen vorm besproken in mijn werk : »Physiologische, Bilder." 2 
Band (Leipzig 1875.) pag. 329. e.  v.



zonder hersenen ; de zielewerkzaamheid is eene werking of functie der her-
senmassa. Deze waarheid is eenvoudig, helder, gemakkelijk met feiten te be-
wijzen en niet te loochenen. De zoogenaamde acephalen of koploozen, zijn 
kinderen, die met eene rudimentaire (gedeeltelijke) hersenvorming ter wereld 
komen. Deze jammerlijke schepselen, welke van het zoogenoemde doelmatig 
handelen der natuur een zeer ongunstige getuigenis afleggen, zijn onvatbaar 
voor de geringste geestelijke werkzaamheid en ontwikkeling, en sterven 
spoedig, want hun ontbreekt het wezenlijk orgaan voor het menschelijk zijn 
en denken. »Iets zekerders bestaat er niet" zoo spreekt zelfs een Lotze, »dan 
dat de natuurkundige toestanden der stoffelijke elementen een rijk van voor-
waarden in 't leven roepen, van welke het bestaan en de vorm onzer geeste-
lijke toestanden noodzakelijk afhangen."

Met de stof verdwijnt ook de gedachte !
»Waarom," roept Hamlet in het beroemde tooneel op het kerkhof uit, » 

waarom kan dit niet de schedel van een rechtsgeleerde zijn ? Waar zijn nu 
zijne clausules, praktijken, uitzonderingen en streken ? Waarom duldt hij nu, 
dat deze lompe vlegel hem met zijn vuile schop op de hersenpan slaat en 
waarom dreigt hij hem niet meer met eene dagvaarding wegens persoonlijke 
aanranding ?"

»Waar zijn nu uwe potsen, arme Yorick ? uwe sprongen, liedjes en kwink-
slagen, waarbij het geheele gezelschap in luidruchtig gelach uitbarstte? Alles 
is weg!"



DE ZETEL DER ZIEL.

»De physiologie leert ons met alle zekerheid, dat de hersenen de zetel en het 
werktuig onzer overleggingen en zinnelijke waarnemingen zijn." !  BENEKE.

»Wie zou dan door dien zetel der ziel niet levendig worden getroffen? Vol ver-
bazing staan wij voor het heiligdom, waarin de geestelijke krachten werken en 
weven, voor de raadselachtige gestalten, die bij alle leven en weven, bij alle doen en 
drijven des menschdoms van den aanvang af, tot op onzen tijd, haar geheimzinnig 
spel hebben gedreven."  ! ! ! ! ! ! ! ! !  HUSCHKE.

De hersenen zijn niet enkel het orgaan van het denken en van alle hoogere 
geestelijke werkzaamheid, maar zij zijn ook de éénige en uitsluitende zetel 
der ziel.

Iedere gedachte wordt in de hersenen gevormd, elke gewaarwording, elk 
gevoel komt alleen daarin tot stand, elke wilsuiting en elke willekeurige 
beweging gaat alleen van haar uit.

Hoe eenvoudig deze waarheid ook zij, hoe helder en onwedersprekelijk zij 
ook door eene menigte feiten uit de physiologie en pathologie bewezen 
worde, het duurde evenwel geruimen tijd voor en aleer men tot hare erken-
tenis kwam, en nu nog valt het den meesten menschen, indien zij geen artsen 
zijn, moeilijk, zich van deze waarheid te overtuigen.

Reeds Plato zeide, dat ook de hersenen de zetel zijn der ziel. Maar zijn leer-
ling Aristoteles verlegde dien zetel naar het hart. Heraklites, Critias en de 
Joden zochten hem in het bloed, Epicurus in de borst.

Onder de nieuweren verplaatste Ficinus dien zetel weer naar het hart, Car-
tesius naar de pijnappelklier, een klein onparig met het z. g. hersenzand op-
gevuld, binnen in den schedel gelegen, orgaan. Sömmering vond hem in de 
hersenholten, Kant in het in de hersenholten bevatte water. Dan weder tracht-
te men de ziel op te sporen in een of ander bijzonder deel der hersenen, zon-
der te bedenken, dat zij slechts uit de werkzaamheid van het geheele orgaan 
haar oorsprong kan ontleenen. Onder de nieuwsten kwam Ennemoser langs 
speculatieven weg tot de scherpzinnige ontdekking, dat de ziel in het geheele 
lichaam zetelt, terwijl de wijsgeer Fischer er niet aan twijfelt, of zij huist in het 
geheele zenuwstelsel.



Die heeren wijsgeeren zijn zonderlinge menschen. Zij spreken over de 
schepping der wereld, als waren zij er bij geweest, zij bepalen het absolute, 
als hadden zij jaren lang daarmee aan tafel gezeten ; zij keuvelen over het 
niets en iets, over de ikheid en niet-ikheid, over het voor zich zelf en op zich 
zelf en geheel op zich zelf, over de universaliteit en singulariteit, over de 
oplosbaarheid, de kortwegheid, over het object en subject, over de zaak op 
zich zelf, enz. enz. met een wijsheid, alsof een wetboek uit den hemel hun de 
nauwkeurigste voorschriften en uitleggingen over die dingen had verschaft; 
zij verwateren en bemorsen de eenvoudigste begrippen en meeningen met 
een hoop hoogdravende, geleerdklinkende, maar niets zeggende, onver-
staanbare woorden en phrasen, zoodat een verstandig man daarbij hooren en 
zien vergaat. 1) Maar bij dat alles zijn zij dikwijls op hunne metaphysische 
hoogte niet zelden zoo verre verwijderd van het positieve weten, dat zij dik-
wijls de koddigste misslagen begaan. Nergens echter vervallen ze spoediger 
in zulke onaannemelijkheden dan waar de wijsbegeerte en de natuurkunde 
elkander ontmoeten, en vooral daar, waar deze laatste storend dreigt in te 
werken op hun metaphysische bespiegelingen. Zoo bijv. hebben haast alle 
wijsgeerige psychologen zich met eene voorbeeldelooze geestkracht en de 
verregaandste onkunde, verzet tegen de meening, dat de zetel der ziel in de 
hersenen is gelegen, en zich niet storende aan den vooruitgang der ervarings-
wetenschappen, houden zij deze oppositie hardnekkig vol.

De wijsgeer Fischer te Bazel zegt: »Dat de ziel zetelt in het geheele ze-
nuwstelsel volgt daaruit, dat zij in alle punten van dat stelsel gevoelt,

1) Daarenboven houdt ieder dier heeren er eene bijzondere, hem alleen eigene termi-
nologie op na, en verkoopt aan zijne goedgeloovige lezers die monsterachtige termen voor 
wijsgeerige "wetenschap." Nadat mijnheer Arthur Schopenhauer den ouden »onze lieve 
Heer" van wien onze philosophen maar niet los kunnen raken, met den naam »wil" heeft 
omgedoopt, heeft zijn jongste leerling en verbeteraar »de zoo plotseling beroemd gewor-
den" philosoof Hartmann, het beter geoordeeld, hem »het onbewuste" te noemen, en aan 
zijne wijsgeerige beschrijving van dit onbewuste eene reeks van spiksplinternieuwe, wijs-
geerige kunsttermen toe te voegen, als b. v. »Demähnliches" «Dieselbigkeit," 
»Bewusztscius-Individuum," «Geistheit," «Bauhorizont der Empfindung" enz. enz.  Wien 
zouden hierbij niet de haren ten berge rijzen !

«Kolenbrandersgeloof en pseudo-wijsbegeerte" zoo schrijft F. A. Lange in zijn geschie-
denis van het materialisme, waar hij de wijsbegeerte van Hartmann bespreekt, «hebben dit 
ten allen tijde met elkander gemeen gehad, dat zij het onverklaarbare verklaarden door 
woorden, die niets anders aanduiden dan een spokenwereld, die nu eens op grovere, dan 
weer op meer verfijnde wijze werd voorgesteld, m. a. w. een fantastisch spiegelbeeld onzer 
onwetendheid."



 waarneemt en werkt. Ik gevoel de pijn niet in een centraalpunt der hersenen, 
maar aan oord en plaats."

En toch is datgene, wat Fischer wil bestrijden, volkomen, waar. De ze-
nuwen nemen zelf niet waar, maar zij roepen de gewaarwordingen alleen 
daardoor te voorschijn, dat zij de ontvangen indrukken naar de hersenen ge-
leiden. Wij gevoelen de pijn niet daar, waar wij geslagen of gekwetst worden, 
maar in de hersenen. Snijdt men een gevoelszenuw ergens tusschen de her-
senen en het uiteinde door, dan houdt op hetzelfde oogenblik elke gevoels-
vatbaarheid op in alle lichaamsdeelen, waarin de zenuw zich vertakt, en wel 
enkel en alleen omdat die zenuw gemelde indrukken niet meer naar de her-
senen kan geleiden. Wij zien niet met het oog of de oogzenuwen, maar met 
de hersenen. Snijdt men de oogzenuw door en vernietigt men daarmede haar 
geleidingsvermogen, dan heeft het zien een einde. Hetzelfde geschiedt, wan-
neer men de zoogenaamde vierheuvelen, een deel der hersenen, bij een 
levend dier uitsnijdt of vernielt, ofschoon de oogen zelf daarbij volkomen ge-
zond blijven.

Slechts gewoonte en schijn hebben ons tot het valsche geloof vervoerd, dat 
wij met die lichaamsdeelen gevoelen, die door den uitwendigen prikkel ge-
troffen worden. De physiologische wetenschap noemt dit merkwaardig ver-
schijnsel de «wet der excentriciteit." Volgens deze wet verplaatsen wij ver-
keerdelijk de gewaarwording, die in de hersenen ontstaat, naar de plaats, 
waar de prikkel wordt aangebracht.

Daarom is het ook vrij onverschillig, op welke plaats de zenuw geprikkeld 
wordt; wij gevoelen dien prikkel altijd slechts aan de peripherische uitbreid-
ing der zenuw. Stooten wij den elleboog, zoodat daar ter plaatse die zenuw 
wordt geprikkeld, die naar de vingertoppen verloopt, dan doet ons de elle-
boog zelf geen pijn, maar wij gevoelen pijn in de vingers. Wordt een in de 
schedelholte ontspringende aangezichtszenuw door een beenuitwas gedrukt, 
dan ondervinden wij een hevige pijn in de oogen, ofschoon de peripherie der 
gezichtszenuw gezond is. Snijdt men een huidlap uit het voorhoofd en brengt 
men dien voor op den neus, dan is het den geopereerde, wanneer men hem 
aan den neus raakt, alsof men zijn voorhoofd aanraakte. Prikkelt men bij een 
uitgesneden oog de gezichtszenuw, dan ontvangt de patient den indruk van 
licht en vuur, ofschoon zijn oog niet meer kan zien. Geamputeerden hebben 
hun gansche leven door, bij weersverandering, pijn in den afgesneden arm of 
voet, die niet meer aanwezig is, zij grijpen dikwijls zonder er aan te denken 
naar die deelen, omdat zij daarin de een of andere gewaarwording bespeu-



ren. Wilde men een mensch alle ledematen afsnijden, hij zou ze toch alle 
blijven gevoelen.

Uit deze waarnemingen blijkt ten volle, dat er in het inwendige der herse-
nen een bepaalde topographie bestaan moet, met welker hulp de verschil-
lende gewaarwordingen van al de verschillende lichaamsdeelen afzonderlijk 
tot stand komen. Elke plaats des lichaams, die afzonderlijk gevoeld kan wor-
den, moet ook eene daarmede nauwkeurig correspondeerende plaats in de 
hersenen bezitten, die haar in zekere mate voor de rechtbank des bewustzijns 
vertegenwoordigt.

Nu kan het gemakkelijk gebeuren, dat eene, naar zulk een centraalpunt der 
respectieve zenuw geleide gewaarwording niet tot dat punt is beperkt, maar 
ook nog zich mededeelt aan nabijgelegen middelpunten van gewaarwording. 
Op deze wijze ontstaat het z. g. medegevoel. Lijdt iemand aan een holle kies, 
dan doet de kies alleen hem dikwijls geen pijn, maar de geheele wang.

Wat van de gewaarwordingen geldt, geldt op geheel gelijke wijze van den 
wilsprikkel. Niet in de spieren, maar in de hersenen prikkelt de wil tot bewe-
ging ; slechts in de hersenen komt het, willen tot stand. De zenuwen zijn de 
geleiders van dien prikkel; men kan ze beschouwen als de boden, die de be-
velen der hersenen mededeelen aan de spieren. Breekt men die geleiding af, 
dan houdt elke wilsuiting op. Lijders aan ruggemergsziekten verliezen het 
gebruik der beenen, omdat bij deze ziekten de zenuwvarbinding tusschen die 
deelen en de hersenen wordt verbroken. Eene beroerte bestaat in de uitstor-
ting eener groote hoeveelheid blood in de hersenen van uit de vaten van dit 
orgaan. Op hetzelfde oogenblik, dat deze uitstorting in toereikende hoeveel-
heid heeft plaats gehad, zoodat de hersenfunctie op deze plaats is opgeheven, 
dan is ook in de correspondeerende lichaamshelft van den patient alle gevoel 
en wil uitgedoofd.

Wie heeft nimmer den treurigen toestand van zulk een lijder aanschouwd ? 
Precies dezelfde toestanden kan men kunstmatig in 't leven roepen, wanneer 
men bij dieren een deel des ruggemergs doorsnijdt. Die plaatsen des 
lichaams, welke beneden de snede zich bevinden, zijn volkomen gevoelloos 
en bewegingloos geworden. Evenals de gevoelszenuwen, zoo moeten ook de 
beweegzenuwen, of die van den wil, op bepaalde wijze in de hersenen uitge-
breid zijn, om ieder op zich zelf door den impuls van den wil in, beweging 
gebracht te worden. Men heeft dit verschijnsel niet onjuist vergeleken bij de 
toetsen eener piano, die door den wil worden aangeslagen. Gelijk de pianist, 
zoo ook heeft de wil eene langdurige oefening en gewoonte van noode om 
dat spel te leeren en telkenmale door het aanslaan van afzonderlijke toetsen, 



afzonderlijke bewegingen voort te brengen. Dikwijls mislukt hem dit, hij slaat 
vele toetsen tegelijk aan, en zoo ontstaan er z. g. mede-bewegingen.

Wij willen b. v. één vinger bewegen en wij bewegen meer dan één, soms 
wel alle tegelijk. Dat wij gezichten trekken, of gesticuleeren bij het spreken, 
berust op het beginsel der medebeweging. Deze medebewegingen vindt men 
het veelvuldigst bij jonge kinderen, die nog niet geleerd hebben de wilswerk-
zaamheid te isoleeren. Wil een kind de eenvoudigste beweging uitvoeren, 
dan beweegt het vaak het geheele lichaam.

Hooren wij nu eens de tegenwerpingen van een philosoof.
Professor Erdmann te Halle zegt in zijn psychologische brieven : „De mee-

ning, dat de ziel haar zetel heeft in de hersenen, zou, streng en konzekwent 
doorgevoerd, tot het resultaat moeten leiden, dat de ziel in het hoofd alleen 
zou kunnen blijven bestaan, indien liet hoofd van den romp werd geschei-
den."

Inderdaad, Mijnheer de philosoof ! dat zou ongetwijfeld het geval zijn, in-
dien wij maar in staat waren, op kunstmatige wijze in het afgehouwen hoofd 
de wisselwerking met het voorbijstroomende bloed te onderhouden; want die 
wisselwerking is eene onmisbare voorwaarde voor de voeding en stofwisse-
ling der hersenen. 1)

Maar zoodra die scheiding plaats grijpt, dan houdt natuurlijk oogenblikke- 
lijk alle toevoer van bloed uit het hart op en daarmede verdwijnt het bewust-

1) Deze bewering, is sedert ik ze neerschreef, door de proefnemingen der physiologen 
volkomen bewaarheid geworden. Onthooft men een dier, h. v. een hond of konijn, dan ver-
liest het van den romp gescheiden hoofd allengs zijn prikkelbaarheid; de oogleden zijn 
gesloten, de oogen staan stijf, de neusgaten zijn onbewegelijk. Wanneer men nu op dit 
oogenblik helder rood en van vezelstof beroofd bloed in de slagaderen der hersenpan 
spuit, dan ziet men den reeds dooden kop weder levend worden ; de oogleden openen 
zich de neusgaten worden verwijd, warmte en gevoel keeren terng, de oogen beginnen te 
leven, zien de omstanders aan en bewegen zich in hunne kassen. Roept men het dier bij 
zijn naam, dan wenden zich de oogen naar den kant van waar het  geroep kwam. Deze 
levensteekenen duren zoo lang als men met inspuiten voortgaat en verdwijnen en keeren 
terug, zoo dikwijls men met deze bewerking ophoudt of er weder mede begint. Met het 
hoofd van onthalsde menschen is deze merkwaardige proef nog niet genomen, doch men 
kan er zeker van zijn, dat hier hetzelfde resultaat zou volgen. Daarentegen heeft Brown - 
Séquard, aan wie wij die waarnemingen hoofdzakelijk verschuldigd zijn, met een pas af-
gesneden menschelijken arm dezelfde proef genomen. Na eenige oogenblikken keerden in 
den arm, die reeds koud en gevoelloos was geworden, de warmte, prikkelbaarheid, 
samentrekking der spieren, in 't kort alle normale werkzaamheden terug en Brown-
Séquard was in staat die proef met hetzelfde, gevolg zoo lang te herhalen, totdat hij uit 
vermoeidheid gedwongen was daarmede op te houden.



zijn, alle hersenwerkzaamheid, elke werkzaamheid der ziel, alle leven.
Men kent enkele voorbeelden van menschen, bij wien een verwrongen 

halswervel het bovengedeelte des ruggemergs zoodanig had samengedrukt, 
dat alle verband tusschen de hersenen en het lichaam was opgeheven. 
Ademhaling en hartbeweging en daarmede ook de voeding der hersenen 
konden daarbij, ofschoon op gebrekkige wijze, blijven voortbestaan. Zulke 
ongelukkigen zijn levend dood.

Het geheele lichaam is volkomen gevoelloos en zonder wil, een lijk ; slechts 
het hoofd leeft met zijne meest nabij gelegen en door bijzondere zenuwen 
verzorgde deelen. Het geestelijk zijn echter blijft bij zulke patiënten, althans 
een tijdlang, ongestoord; zij zijn te beschouwen als levende lijken.

De leer, dat de hersenen de zetel zijn der ziel, is zoo stevig gegrondvest, dat 
reeds sedert, geruimen tijd alle wettelijke bepalingen omtrent misgeboorten 
daarnaar zijn ingericht. Eene misgeboorte met één lichaam en twee hoofden 
geldt voor twee menschen, eene met twee lichamen en één hoofd wordt 
beschouwd als een persoon. Misgeboorten zonder hersenen, z. g. acephalen 
gelden voor geen persoonlijkheid. —

De heer Ennemoser eindelijk heeft ontdekt, dat de ziel in het geheele 
lichaam zit. Indien de heer Ennemoser eens in het geval kwam, dat hem een 
arm of been moest worden afgezet, dan zou hij, voorzeker! tot zijne niet ge-
ringe verwondering ervaren, dat zijne ziel door die bewerking niet het ge-
ringste stukje had verloren ! —

In den jongsten tijd heeft men in de physiologische wetenschap zelf, de stel-
ling, dat de ziel in de hersenen zit, in zooverre willen beperken, dat men, 
hierbij steunende op proefnemingen met dieren genomen, ook aan het rug-
gemerg een aandeel toeschreef in gevoel en willekeurige beweging ; hierop 
vestigde men de theorie der z. g. ruggemergsziel.

Genoemde proeven evenwel zijn niet bewijzend genoeg, althans niet ten 
opzichte van den mensch en de hoogere gewervelde dieren, terwijl de tegen-
bewijzen zoo sterk en algemeen zijn, dat de wetenschap tot nu toe althans 
zich in geen enkel opzicht geroepen acht, die beperking aan te nemen. 1)

1) De bewijzen, die Dr. von Hartmann uit bovengemelde proeven en waarnemingen 
voor zijne hierboven, aangehaalde "Wijsbegeerte van 't onbewuste" tracht af te leiden, zijn 
deswege, voor zoover de physiologie betreft, heel zwak, en spruiten voort uit een verkeer-
de opvatting van de zoogenaamde zelfbewegingen of de door erfelijkheid en gewoonte 
voortgebrachte werktuigelijke zenuw-akties. Zie hierover uitvoeriger mijne Physiologische 
Bilder (1875) pag. 408.



Eindelijk kunnen wij niet nalaten te vermelden, dat men dikwijls van ver-
schillende zijden beweerd heeft, dat de ziel somwijlen voor een korte poos en 
onder bijzondere omstandigheden haar woonplaats zou kunnen verlaten, om 
zich in een ander deel van het zenuwstelsel te nestelen. Als zulk een deel 
werd voornamelijk de z. g. zonnevlecht, eene in den onderbuik gelegen 
vlecht (net) der sympathische zenuw, aangezien. Deze zenuw loopt in talrijke 
door elkaar gevlochten vertakkingen langs de wervelkolom naar beneden, 
verbindt zich daar door slechts enkele draden met het hersenruggemergsze-
nuwstelsel en geeft in alle funtiën eene zoodanige physiologische zelfstan-
digheid te kennen, dat de door haar verzorgde organen in den normalen 
toestand aan de inwerking der psyche (ziel, geest) geheel zijn onttrokken en 
haar functiën volbrengen op eene van wil en bewustzijn onafhankelijke wijze. 
Met zielsdaden heeft deze zenuw niet het minste uit te staan en nog nimmer 
heeft de physiologie dergelijke uitingen bij mensch of dier aan die zenuw 
waargenomen. En toch heeft men maar heel eenvoudig deze onschuldige ze-
nuw tot medeplichtige, gemaakt van de mystieke en speculatieve zonden 
onzer eeuw en haar een deel dier verschijnselen toegeschreven, welke men 
gewoon is met den naam van het nachtelijk leven der ziel te betitelen. Die ze-
nuw zou het b.v. mogelijk maken, dat somnambulen gesloten brieven kunnen 
lezen, of dat zij den tijd kunnen noemen, dien een horloge aanwijst, dat men 
haar op den maagkuil legt. — Wij zien ons genoopt iets dieper in te gaan op 
de voornaamste daartoe behoorende verschijnselen, niet alleen om onze stel-
ling te redden, dat de hersenen uitsluitend zetel en orgaan der ziel zijn, maar 
nog meer om eene andere reden. Men heeft van een gedeelte dier verschijnse-
len, vooral van het zoogenoemde helder zien partij willen trekken, om het 
bestaan van bovennatuurlijke en bovenzinnelijke krachten en verschijnselen 
te bewijzen ; men heeft hier het zekere, ofschoon duistere aanknoopingspunt 
tusschen de geesten- en menschenwereld willen vinden ; ja, men is zoo ver 
gegaan, dat men deze verschijnselen, als het ware, als de poort wilde be-
schouwen, door welke het later den mensch zou gelukken, onmiddellijk het 
rijk binnen te dringen van het bovenzinnelijke, en openbaringen te ontvangen 
over de wetten van den geest en het persoonlijk voortbestaan.

Maar al deze zaken zijn in het oog der wetenschap en der ervaring niets 
anders dan ijdele droombeelden, — droombeelden, waaraan de menschelijke 
natuur nu eenmaal behoefte schijnt te hebben, om haar onleschbare dorst 
naar het wonderbare en bovenzinnelijke te bevredigen. Uit die neiging zijn 
reeds de treurigste afdwalingen van den geest voortgesproten. Al schijnt het 
somtijds, dat wetenschap en verlichting daaraan paal en perk hebben gesteld,



 dan vertoont zij zich plotseling op eene andere plaats in des te grooter ver-
houding en wel daar, waar men haar het minst zou hebben vermoed — even 
alsof zij zich voor de lange rust eens dubbel schadeloos wilde stellen.

De laatste jaren leveren daarvan een treffend voorbeeld op. 1) Wat in vroe-
gere jaren het geloof aan heksen en tooverij, wat toen de heerschappij des 
duivels, het bezeten zijn, het vampyrisme en meer van dien aard was, dat 
treedt ons heden in wat bevalliger vorm voor oogen als tafeldans, klopgees-
terij, psychographie, somnambulisme enz. De zoogenaamde beschaafde klas-
sen meenen wel eens, dat het geloof aan bovenzinnelijke en wonderbaarlijke 
zaken meer een voorrecht is van minder beschaafden, maar de fluidomanie 
heeft juist het tegendeel geleerd. En toch, wij hadden zoodanig bewijs niet 
noodig. Hoevelen onder de zoogenaamd beschaafden zijn huiverig plaats te 
nemen aan een tafel met 13 personen! Hoevelen houden den vrijdag voor een 
ongeluksdag, of zien een ongelukkig voorteeken in de ontmoeting van som-
mige dieren ! Welk een opgang maakt voortdurend niet onder alle rangen der 
maatschappij het bedrijf der magnetiseurs, clair-voyants, sympathiseurs,  
wonderdoktoren, enz !

Onder de verschijnselen, die tot het z. g. nachtleven der ziel behoren, wor-
den gewoonlijk gerekend:

Het schrikken van zwangere vrouwen, het dierlijk magnetisme, met het 
daarbij behoorende vorschijnsel der clair-voyance,  de toestanden des slaaps, 
het slaapwandelen, de slaapdronkenheid, het voorgevoel, het tweede gezicht, 
de geestverschijnselen en eindelijk de zoogenoemde sympathetische of won-
derkuren.

Het schrikken van zwangerevrouwen is van geen belang voor ons onder-
zoek, en wordt bovendien heden door de beste autoriteiten naar het gebied, 
der fabels verwezen.

De magnetische slaap, die nu eens door een langdurig bestrijken van het li-
chaam, en dan eens zonder eenige uiterlijke aanraking, als z.g. idiosomnam-
bulisme, zou optreden, verwekt, naar men zegt, een toestand van onbewuste, 
geestelijke extase, die bij sommige bevoorrechte personen, voornamelijk 
vrouwen, tot een werkelijk z. g. helderzien kan opklimmen. In den toestand 
van extase zouden zoodanige menschen hoogere, hun van nature niet eigen 
vermogens van den geest ontvouwen, op welsprekende wijze in vreemde

1) Bovenstaande werd in 1856 geschreven. Büchner, Kracht  en stof.



talen of in ander en meer beschaafd dialekt spreken, en dat wel over zaken, 
die hun in wakenden toestand geheel onbekend zijn. De gemagnetiseerde 
zou iets aetherachtigs, verheerlijkts in zijn geheele wezen hebben, en  dan ook 
werkelijk in rechtstreeksche betrekking tot het bovenaardsche staan; zijn stem 
zou welluidend en plechtig klinken. Stijgt deze toestand tot het zoogenoemde 
helderzien, dan doet hij, naar men zegt, juiste waarnemingen aangaande 
zaken, die buiten het natuurlijk bereik der zinnen liggen ; gesloten brieven 
zou hij kunnen lezen en het uur aangeven van een horloge, dat hem op den 
maagkuil wordt gelegd, de gedachten van anderen raden, in de toekomst 
zien, enz. Eindelijk geven   zulke personen inlichtingen over hemelsche en 
eeuwige zaken, de inrichting van hemel en hel, den toestand na den dood 
enz. Merkwaardig genoeg heeft men ten opzichte van dit laatste altijd, opge-
merkt, dat zoodanige berichten treffend overeenstemden met de geloofs-
meeningen dier zielverzorgers en kerken, onder welker invloed zich de som-
nambule bevond.

In zijn tegenwoordigen vorm is het helderzien een produkt van onzen tijd, 
niet wat het wezen der zaak betreft. De op den drievoet der Grieken gezeten 
waarzegster Pythia was eene clairvoyante in antieken vorm, aan wie men de 
antwoorden op dezelfde wijze in 't oor blies, als aan onze moderne somnam-
bulen. In de Middeleeuwen waren het vooral de verschillende vormen van 
godsdienstige waanzinnigheid die zulke inspiratie-verschijnselen in haar 
gevolg voerden. Een treffend voorbeeld van dien aard vinden wij in de dik-
wijls beschreven geschiedenis der z. g. geëxalteerden in Languedoc.

Het is wetenschappelijk zeker, dat alle gevallen van clairvoyance op bedrog 
of misleiding berusten. Helderzien, d. i. waarnemen zonder behulp der zin-
tuigen, is uit natuurkundige gronden eene onmogelijkheid.                                     

Het is een natuurwet, die niemand kan loochenen, dat men om te zien, de 
oogen, om te hooren, de ooren moet gebruiken en dat de zintuigelijke waar-
neming in de ruimte beperkt is, welke beperking door niemand kan wegge-
nomen worden. Niemand kan een gesloten, ondoorschijnenden brief lezen, in 
Europa zien wat in Amerika gebeurt, in de toekomst blikken, de gedachten 
van anderen raden, of met gesloten oogen bespeuren, wat om hem heen 
geschiedt. Deze waarheden berusten op onomstootelijke natuurwetten, van 
welke men uit de analogie der natuurwetten in 't algemeen kan zeggen, dat 
zij geen uitzondering dulden. Alles, wat wij weten, weten wij enkel door 
onze zintuigen, in elke afzonderlijke zaak alleen met betrekking tot één be-
paalden zin, met welks onwerkzaamheid ook alle kennis een einde neemt, 



die door deze uitsluitend wordt verkregen. Bovenzinnelijke en bovennatuur-
lijke zaken en gaven zijn er niet en zijn er nooit en ergens geweest. En zij kun-
nen er ook nimmer zijn, omdat daardoor de eeuwige, onverwrikbare orde der 
natuur zou opgeheven worden. Evenmin als een steen ooit op een andere 
wijze dan naar het middelpunt der aarde kan vallen, zoomin kan een mensch 
op een andere wijze waarnemen dan door middel der zintuigen. Werkelijk is 
dan ook nimmer een geval van dien aard — d. i. een geval, waarbij de orde 
der natuur werd verbroken — geconstateerd, d. w. z. door verstandige en on-
bevooroordeelde menschen met zekerheid waargenomen. Geesten, spoken en 
wonderen, zijn altijd door kinderen, of door eenvoudige en bijgeloovige men-
schen gezien geworden.

Zoodra men zoodanige bovenzinnelijke zaken eens grondig ging onder-
zoeken, verdwenen ze in 't niet. Alles wat men van eene inmenging der gees-
tenwereld in het dagelijksch leven, of van het verschijnen van gestorvenen 
heeft gebeuzeld, is volslagen onzin; nog nooit is een doode teruggekomen. Er 
zijn geen klop- of andere geesten. »De wetenschap", zegt F. A. Lange, »kent 
maar ééne soort van geesten, n. l. den menschelijken geest.'' De natuurkun-
dige, die aan waarneming en ervaring gewoon is, koestert aangaande deze 
waarheden niet, den geringsten twijfel; zijn gestaâge omgang met de natuur 
en hare wetten heeft, hem van die onomstootbaarheid dier wetten op 't innig-
ste overtuigd. De meerderheid der menschen denkt helaas ! anders; dezulken 
kan men slechts door onderricht van hunne dwaling genezen.

In overeenstemming met deze algemeene, wetenschappelijke onmogelijk-
heid van het helderzien, zijn dan ook alle voorgewende gevallen van clair-
voyance gebleken, bedrog ol'misleiding te zijn, zoodra zij slechts door nuch-
tere of eerlijke waarnemers werden onderzocht.

De medische fakulteit te Parijs heeft, gelijk  men weet, reeds vóór eene reeks 
van jaren een aantal van zoodanige gevallen aan een wetenschappelijk onder-
zoek onderworpen ; alle bleken bedrog te zijn en men kon geen enkele waar-
neming constateeren, die buiten het bereik der zinnen viel. Dezelfde fakulteit 
loofde in het jaar 1837, gedurende den tijd van 3 jaren, eenen prijs uit van 
3000 francs, voor dengene, die de kunst vertoonde door eene plank te lezen. 
Niemand won den prijs. In  een der laatste jaren nam eene daartoe benoemde 
wetenschappelijke commissie, te Geneve, proeven met den heer Lassaigne en 
zekere dame Prudence Bernard, eene te Parijs zeer beroemde clair-voyante, 
welke proeven totaal verongelukten. Wanneer men de noodige voorzichtig-
heidsmaatregelen nam, ten einde alle bedrog onmogelijk te maken, dan nam 
het helder-zien een eind. Van den beroemden clair-voyant Alexis te Parijs, die 



op zijne beurt den menschen het hoofd op hol bracht en de geldbuidels le-
digde, weet men, dat hij er in alle hotels agenten op nahield, die hem kond-
schap gaven van de omstandigheden der aangekomen vreemdelingen ; 
schrijver dezes was zelf eens in de gelegenheid, eene clair-voyante, van wie 
men zonderlinge zaken verhaalde, nauwkeurig gade te slaan en wel onder 
omstandigheden, waarbij aan geen bedrog of aan geldgierige doeleinden van 
den kant des magnetiseurs  te denken viel. Het helderzien mislukte die dame 
zoo volkomen, dat, alles, wat zij zei, of geheel bezijden de waarheid was, of 
zoo onbepaald was uitgedrukt, dat men er 'niets van maken kon. Daarbij 
bracht zij tijdens den helderzienden toestand de belachelijkste verontschul-
digingen over haar vergissingen te berde. Toen het helderzien haar niet ge-
lukte, kwam zij op den inval ons wijs te maken, dat zij in eenen toestand van 
hemelsche extase was geraakt, in welken zij met haren »ange" of  bescher-
mengsel sprak, en zei dan godsdienstige verzen op. Hierbij bleef zij eenmaal 
steken, en om haar geheugen te hulp te komen, begon zij het couplet weer 
van voren aan. En in die extase gaf zij volstrekt geen blijken van hoogere on-
twikkeling; haar spraak was heel gewoon, hare wijze van zich uit te drukken  
onbeholpen on ruw. Ik ging heen met de overtuiging, dat deze vrouw eene 
bedriegster was, die haren patroon misleidde. En toch, alle heeren uit het 
gezelschap waren nog niet van het bedrog overtuigd ! ! —

In de jaarboeken der gerechtelijke geneeskunde vindt men talrijke gevallen 
van dien aard opgeteekend, die wegens bedriegerij en kwakzalverij van zoo-
genaamde Somnambulen tot een gerechtelijk onderzoek aanleiding gaven. Al 
deze gevallen werden bij nauwkeurig onderzoek en nauwgezette waarnem-
ing bevonden bedrog of misleiding te zijn. Louise Braun, het bekende »won-
dermeisje" uit de Schifferstrasze te Berlijn, die in het jaar 1849 duizenden tot 
zich lokte en zelfs van hooggeplaatste zijde werd aangezocht om eenen blin-
den koning weder ziende te maken, werd 4 jaren later (1859) door de jury als 
eene gemeene bedriegster veroordeeld.

In Henke's tijdschrift voor »Staats-Arzneikunde" deelt Dr. Wittcke, te Erfurt, 
de geschiedenis eener Somnambule meê, die, na veelvuldige bedriegerijen en 
oplichterijen, naar aanleiding van clairvoyance, door een laag gerechtshof, op 
getuigenis der artsen en van de medische fakulteit, tot een jaar tuchthuisstraf 
en tepronkstelling werd veroordeeld. Een hooger gerechtshof vernietigde 
toen dit vonnis, omdat dit hof niet vast overtuigd was, dat er werkelijk be-
drog was gepleegd door die persoon ; het ambacht werd nu natuurlijk weer 
van voren af en op vergroote schaal gedreven. Die vrouw verdiende veel geld 
en ten gevolge van een nogmaals herhaald onderzoek gaf Dr. Witteke, na 



nauwkeurige en lange waarneming, een getuigenis van valschheid en bedrog 
af. Deze vrouw, eene onbeschaafde boerin, beproefde zelfs in vreemde talen 
te spreken, een meer beschaafd dialekt aan te nemen, hoogduitsch in plaats 
van platduitsch te sproken, geestelijke redevoeringen te houden enz. en hier-
door lieten sommigen zich werkelijk misleiden. Bij nauwkeurig onderzoek 
bleek echter alles bedrog te zijn.

Dit alles in aanmerking genomen, is het aan geen twijfel onderhevig, of 
zulke bovenzinnelijke, bovennatuurlijke krachten bestaan niet, en de bewe-
ring, dat de ziel in zoodanige omstandigheden uit de hersenen in de sympa-
thische zenuw zou gevlucht zijn om daar onbewust onnatuurlijke zaken te 
verrichten, is niets meer dan eene van die vele schijnbaar geleerde spreek-
wijzen, waarmede men ten allen tijde het «onwetende en lichtgeloovige 
publiek" (Liebig) tot deszelfs groote schade allerlei philosophischen, theolo-
gischen en anderen onzin heeft opgedischt.

Do sympathetische genezingen of wonderkuren berusten alle op bedrog of 
verbeelding. Haar rijk is zoo groot als de wereld en zoo oud als de geschie-
denis.

Iets meer over de natuurkundige onmogelijkheid dezer kunsten te willen 
zeggen, zou zijn het gezond verstand onzer lezers te beleedigen.

Datzelfde geldt van de geestverschijningen, onverschillig tot welke afdeling 
de geesten behooren, 't zij tot die der spoken, klopgeesten of weinsbergische 
duivelen.

Het slaapwandelen (maanziekte) eigenlijk somnambulisme is een toestand, 
die, jammer genoeg, nog zeer weinig door nauwkeurige en vertrouwbare 
waarnemingen is opgehelderd, hoe gewenscht het ook zij, wegens het daar-
mede verbonden wetenschappelijk belang.

Intusschen zal men, ook zonder diep in het wezen dier zaak in te dringen, 
de fabelachtige en avontuurlijke dingen, die van de nachtwandelaars ver-
haald worden, naar het rijk der sprookjes kunnen verwijzen. Geen nacht-
wandelaar kan tegen muren opklimmen, of onbekende talen spreken, of gees-
telijken arbeid verrichten, die zijne krachten te boven gaat, «Loochen nu nog 
eens" zegt Ule »dat de zinnelijke waarneming de bron van alle waarheid en 
alle dwaling, dat de menschelijke geest een produkt der stofwisseling is !"



AANGEBOREN DENKBEELDEN.

»Er is niets in ons verstand, wat al niet reeds door de poort der zin-
nen binnen was gekomen."  ! ! ! ! MOLESCHOTT.

De vraag of er aangeboren ideën, idées innées (Voltaire) innate ideas 
(Locke) kunnen zijn, is al oud, maar blijft o. i een der belangrijkste vragen op 
het gebied der wijsgeerige natuurbeschouwing. Van de beantwoording dier 
vraag hangt gedeeltelijk die eener andere af, t. w. of de mensch als produkt 
eener hoogere wereld, vorm en omvang van zijn aardsch bestaan enkel als 
iets uitwendigs, als iets wat aan zijn innerlijk leven vreemd is, heeft ontvan-
gen, om eenmaal dat aardsche hulsel af te schudden en tot zijn geestelijken 
oorsprong terug te keeren, dan wel of hij, zoowel geestelijk als lichamelijk, 
met de wereld, die hem verwekt en ontvangen heelt, in een noodzakelijk en 
onafscheidbaar verband staat; of hij zijn innerlijk wezen aan deze wereld zelf 
ontleent, zoodanig, dat hij daarvan niet, losgescheurd kan worden, zonder 
daarmede tevens zichzelf te verliezen — evenals de plant, die, zonder de 
aarde, waarin zij groeit, niet kan leven en bestaan. Deze vraag behoeft niet in 
algemeen wijsgeerige, onoplosbare nevels opgelost te worden, maar heeft, 
om zoo te zeggen, vleesch en been en kan op grond van feiten on zonder veel 
woordgescharrel beantwoord worden. Daarom zijn het ook hoofdzakelijk de 
Engelschen en Franschen geweest, die deze  vraag opwierpen  en bespraken ; 
geest en taal dezer volken toch veroorlooft in den regel dat onbeteekenende 
spel met begrippen en woorden niet, dat de Duitschers maar al te vaak »wijs-
begeerte" noemen, terwijl zij dan nog in hun valschen hoogmoed andere 
volken met een medelijdend schouder ophalen aanzien.

Men heeft dikwijls en terecht aangeraden om de wijsgeerige werken der 
Duitschers in een vreemde taal over te zetten, ten einde ze te zuiveren van 
alle onnoodige en dwaze aanhangsels; wij gelooven, dat er bij zulk eene 
vuurproef van de meeste niet veel zou overblijven. Niets staat walgelijker 
dan die schijnbaar diepgeleerde wijsgeerigheid, die met groote woorden 
praalt en waarop het arabische spreekwoord van volle toepassing is : »ik hoor 
den molen wel ratelen, maar ik zie geen meel". Deze wijs geerige sisyphus-
arbeid, waaraan in de eerste helft dezer eeuw zoovele, overigens geleerde 
koppen een groot deel huns levens te vergeefs hebben gewijd, heeft heden 
ten dage gelukkig een groot tegenwicht gevonden in het krachtige en met ge-
luk bekroonde optreden der empirische of ervaringswetenschappen.



Nu de openbaringswijsbegeerte van Hegel, die een korten tijd zoo luister-
rijk heeft gebloeid, uit de mode is geraakt, dwalen onze duitsche school-
philosofen bedrukt rond en moeten met beide oogen aanzien, hoe men, of in 
in't geheel niet meer, of slechts met halve ooren naar hen luistert. 1)

De fransche wijsgeer Descartes of Cartesius meende, dat de ziel, met alle 
mogelijke kennis toegerust, in het lichaam kwam, maar dat zij die kennis bij 't 
verlaten van 't moederlijk lichaam weder vergat, om zich dezelve naderhand 
van lieverlede weder te herinneren. De Engelschman Locke kwam tegen deze 
meening op en vernietigde, met krachtige wapens in de hand, de leer der 
aangeboren ideeën. Op grond van duidelijk sprekende feiten, aarzelen wij 
geen oogenblik ons aan de zijde van Locke te verklaren. Moleschott noemt 
den mensch een produkt zijner zinnen; en inderdaad leert de onbevangen 
waarneming, dat alles, wat wij weten, denken en gevoelen, slechts eene gees-
telijke reproduktie is van datgene, wat wij, of andere menschen vóór ons, 
langs den weg der zinnen, van buiten hebben ontvangen, en dat ter laatste 
instantie ons geheele geestelijk of zieleleven trapsgewijze is opgebouwd uit 
dikwijls herhaalde gewaarwordingen, zoowel van ons zelf als van onze voor-
vaders.

Alle kennis, die buiten het bereik der ons omgevende en voor onze zinnen 
toegankelijke wereld valt, alle absoluut, bovennatuurlijk weten is onmogelijk 
en bestaat niet. De dagelijksche ervaring leert, dat de mensch eerst van liever-
lede, met de ontwikkeling zijner zinnen en in dezelfde mate, als hij door 
middel daarvan zich in betrekking stelt met de buitenwereld, geestelijk aan-
vangt te leven, en dat de ontwikkeling van dit zijn geestelijk leven gelijken 
tred houdt met de ontwikkeling zijner zins- en denkorganen, alsmede met het 
aantal en de waarde der ontvangen indrukken. «Ieder onbevangen waarne-
mer," zegt Virchow, »is tot de overtuiging gekomen, dat zich in den mensch 
het denken van lieverlede ontwikkelt." Uit een nietsbeteekenend, nauwelijks 
met het bloote oog waar te nemen blaasje, ontwikkelt zich de mensch (of in 't 
algemeen het dier) in het lichaam der moeder, in vorm en grootte. 2) Wan-

1) Sedert ik bovenstaande neerschreef, heeft de materialistische natuurbeschouwing de 
philosophische woordenkramerij op 't onmeedoogendst vervolgd en den zin voor empiri-
sche wijsbegeerte weder opgewekt; dientengevolge is de hierboven geschetste toestand, 
van Duitschland beter geworden ; de woordenrijke wijsgeeren met hun duistere, pralende 
taal, achter welke slechts gebrek aan gedachten verborgen lag, worden steeds zeldzamer, 
een verstandig streven naar wijsgeerige waarheid en klaarheid wordt steeds meer alge-
meen.

2) Zie verder hierover:  De mensch en zijn plaats in de natuur. Nijmegen, 1878.



neer de vrucht eene zekere grootte heeft bereikt, kan zij zich in 't moeder-
lichaam bewegen, maar deze bewegingen zijn onwillekeurig en niet een 
gevolg van wilsdaden; de vrucht denkt en gevoelt niets, zij weet niets van 
zichzelf. Geen spoor van herinnering heeft de mensch in zijn volgend leven 
van dien toestand, in welke de zinnen werkeloos, onontwikkeld zijn ; even-
min herinnert hij zich iets van de eerste tijdperken, nadat hij van het moeder-
lichaam is gescheiden, want ook toen werden de weinig van elkaar verschil-
lende indrukken der buitenwereld, door ongeoefende zintuigen, op gebrek-
kige wijze medegedeeld aan hersenen, die nog zeer onvolkomen waren voor-
bereid  voor 't opnemen en vasthouden dier indrukken.

Het is voor de beantwoording onzer vraag niet van belang ontbloot, een 
blik te werpen op den, ik zou haast zeggen komisch wetenschappelijken 
strijd, dien men gevoerd heeft over het tijdstip der »bezieling" van de men-
schelijke vrucht — een strijd, die eerst dan praktisch belangrijk wordt, wan-
neer men het dooden eener ongeboren vrucht als een zedelijke en gerechte-
lijke misdaad beschouwt. Men moet in dit geval weten, op welk tijdstip der 
vruchtsontwikkeling, de persoonlijke ziel zijn intrek neemt, omdat eerst van 
af dit oogenblik aan de vrucht als een bezield wezen, een vergrijp kan wor-
den gepleegd.

De wetenschappelijke on logische onmogelijkheid om dit tijdstip met juist-
heid te bepalen, strekt genoegzaam ten bewijze van de onjuistheid der ziens-
wijze, volgens welke eene hoogere macht aan het foetus of ongeboren wezen, 
een geest en ziel inblaast.

Daarom gingen de romeinsche juristen in 't algemeen van het standpunt 
uit, dat de vrucht niet kan beschouwd worden als een afzonderlijk wezen, 
maar slechts als een deel van het moederlichaam, dat aan de moeder en haar 
wil behoorde. Daarom was het dooden der vrucht bij de romeinsche vrouwen 
wettelijk en zedelijk geoorloofd en reeds de grieksche wijsgeeren Plato en 
Aristoteles spraken zich in gelijken zin uit. De stoïcijnen namen aan, dat het 
kind niet vroeger dan bij de eerste ademhaling eene ziel bekwam. Eerst ten 
tijde van Ulpianus (omstreeks 200 n.C.) werd  er een gebod tegen het dooden 
der vrucht uitgevaardigd.

Het wetboek van Justinianus bepaalt den 40sten dag na de ontvangenis als 
het begin der bezieling ! De nieuwere rechtsgeleerden meenen, dat ontvange-
nis, bezieling en leven tegelijk geschieden — eene meening, die zich met de 
ervaring der natuurwetenschap niet laat rijmen. Een ieder, die eens een men-
schelijk of dierlijk ei, met het daarin gedrongen zaaddiertje onder den mi-
kroskoop heeft gezien, glimlacht bij zulk een Ei-ziel.



Een lichamelijken of stoffelijken aanleg, waaruit zich later geestelijke hoe-
danigheden of eigenschappen zullen ontwikkelen, kan en moet deze kiem na-
tuurlijk bezitten; maar van een werkelijk zielachtigen of geestelijken inhoud, 
daarvan kan toch in de verte geen sprake zijn. Andere tijden dan de onze 
misten die wjjsgeerige en godsdienstige overdrijving, die ons heden ten dage 
de eenvoudigste zaken in zulk een verkeerd daglicht doet aan-schouwen. 
Mozes en de Egyptenaren waren bepaald van meening, dat het kind nog niet 
bezield is, zoolang het nog in het lichaam der moeder huist.

Volgens de berichten van Williams is op Madagaskar het dooden der vrucht 
en zelfs van kinderen iets heel gewoons.

Hetzelfde gebeurt op Otaheita. In geheel China en ook op de Gezelschaps-
eilanden is het bij wet en rede geoorloofd. 1)

Slechts een geloof, dat met de feiten in tegenspraak komt, kan eene werke-
lijke bezieling in het moederlichaam voor mogelijk houden; door geen 
teeken, geen enkel levensblijk, door geene herinnering wordt het gestaafd.

Ook met het geboren worden, met de scheiding tusschen de moeder en het 
kinderlichaam, is het niet mogelijk, dat eene gereedstaande, reeds vooruit op 
dit oogenblik loerende ziel op de nieuwe woning neerstort en daarvan bezit 
neemt; die ziel ontwikkelt zich eerst van lieverlede en zeer langzaam, ten 
gevolge van betrekkingen, die door de ontwakende zinnen tusschen het indi-
vidu en de buitenwereld worden vastgesteld. Wel is het mogelijk, zooals wij 
reeds gezien hebben, dat reeds in het moederlichaam, en dan meestal door 
erfelijke overdracht, de lichamelijke organisatie van het individu zekeren aan-
leg, zekere praedispositie bepaalt, die zich later, zoodra er indrukken van 
buiten komen, tot geestelijke eigenaardigheden, enz. ontwikkelen. Ook harts-
tochten, die zich van lieverlede openbaren, en geestelijke gewoonten, of ge-
durende het leven verworven disposites van het zenuwstelsel of denkorgaan, 
kunnen bij mensch en dier in een bepaalde richting erfelijk worden ; nimmer 
echter kan eene zich bewuste voorstelling, een zich bewust idee, of een be-
paald geestelijk kennen als zoodanig aangeboden zijn. 2)

1) Wij willen hiermede geenszins te kennen geven, dat wij zoodanige gewoonten na-
volgingswaardig achten voor onze maatschappelijke toestanden ; maar onze onderzoekin-
gen staan met zulke praktische vragen in geenerlei verband. De staat kan zijne redenen, 
zoowel van staathuishoudkundigen als van rechterlijken aard hebben, waarom hij het 
welzijn van een wordenden mensch evenzeer in bescherming neemt als later dat van een 
geworden mensch, en niemand kan deswege met den staat in strijd geraken dan de staat-
kundige zelf.



Daarom is dan ook de bewering van een onzer geleerdste physiologen, Ru-
dolf Wagner, dat n. l. door de physiologie de voortbrenging en het overdra-
gen van de geestelijke eigenschappen der ouders op de kinderen het bestaan 
eener onstoffelijke, deelbare en overdraagbare zielezelfstandigheid, bewezen 
wordt, eene geheel en al onhoudbare stelling, die berust op de vaische voor-
stelling, dat de dierlijke kiemstoffen een werkelijk zielachtigen inhoud bezit-
ten. Zulk een inhoud kan noch gedeeld, noch overgedragen, noch door er-
fenis aan anderen vermaakt worden.

De verdere ontwikkeling van den kinderlijken geest nu, door middel der 
zinnen en onder den invloed van leer, opvoeding, voorbeeld, enz. altijd onder 
de noodzakelijke voorwaarden van lichamelijke organisatie en aanleg, 
spreekt te duidelijk en stellig voor een objectief ontstaan der ziel, dan dat 
daaraan nog door theoretische bedenkingen zou getornd kunnen worden. 
Terwijl de zintuigen meer gesterkt en geoefend worden, terwijl de uitwen-
dige indrukken vermeerderen en herhaald worden, vormt zich van lieverlede 
een inwendig beeld van de uitwendige wereld op den stoffelijken grond van 
het orgaan, dat het denkvermogen beheerscht; er vormen zich aanschouwin-
gen, voorstellingen en begrippen. Nog langer en moeielijker tijdruimte moet 
er voorbij gaan, voordat de mensch tot het volle bewustzijn is ontwaakt, en 
voor hij geleerd heeft zijn organen en leden voor bepaalde doeleinden te ge-
bruiken, ja voor hij slechts in 't algemeen zichzelf als afzonderlijk wezen, als

2) Het zuigen van een pasgeboren kind is geenszins een gevolg van eene zich bewuste 
voorstelling, van een bedrijf des wils, maar, gelijk men zeer bepaald weet, een bedrijf van 
louter reflektorischen aard d. w. z. het is ontstaan op mechanische wijze, met behulp van 
bekende, van willekeur en bewustzijn onafhankelijke physiologisehe processen in de ze-
nuwen. Daarom zuigt het kind niet enkel aan de horst der moeder, maar aan elk wille-
keurig in den mond des kinds gestoken voorwerp. Er zijn ook kinderen, die eerst met 
groote moeite aan het zuigen gewend worden.

Overigens mag hier niet onvermeld blijven, dat, volgens de meening van een nieuwen 
onderzoeker, prof. Kuszmaul (Ueber das Seelenleben der Neugeborenen, 1859) door aan-
raking met de wanden der baarmoeder de tastzin bij het nog ongeboren kind kan worden 
opgewekt. Door het binnenslikken van de vloeistof der aminons wordt wellicht het gevoel 
van honger en dorst opgewekt en zoo verzamelt reeds het ongeboren kind, waarnemin-
gen: reeds om dezen tijd begint de intelligentie van het kind, hoe gering dan ook, zich te 
ontwikkelen. Zie verder dat geschrift zelf, alsmede mijn werk: »Aus Natur und Wissen-
schaft u. s. w." pag. 234 en v. van den 3den druk.— Wanneer in 't leven van den mensch en 
nog meer in dat der dieren, zich verschijnselen voordoen, die ons doen denken aan aan- of 
ingeboren voorstellingen, dan kunnen wij deze ten allen tijde verklaren door de «erfelijk-
heid", welker invloed door Darwin zoo helder is geschetst. Meer hierover vindt men in het 
zooeven genoemde werk, in het opstel »Physiologische Erbschaften." (pag.. 374.)



persoon heeft leeren onderscheiden. (Kinderen spreken toch nooit in den 
1sten persoon). Onbewust van zijn geestelijken groei, geraakt de mensch, als 
hij in het volle bezit is gekomen van zijn geestelijke krachten, later in ver-
zoeking zijnen oorsprong, zijne moeder de wereld, te vergeten en te verach-
ten en zich te beschouwen als de onmiddelijke zoon des hemels, wien zijne 
kennis of zijn geheele ideeënwereld, als een geestelijk geschenk uit den hooge 
is verleend geworden. Maar een onbevangen blik op zijn verleden, een blik 
ook op die ongelukkigen, wien de natuur een of meer zintuigen onthield, 
moest hem van zijn dwaling overtuigen.

Wat weet een blindgeborene van de kleuren, van het licht, van het blinkend 
gelaat dezer wereld in 't algemeen ? Voor hem zijn nacht en duisternis de 
normale toestanden zijns levens, evenals dit het geval is met de lagere en met 
de in onderaardsche holen wonende dieren, die het zintuig des oogs ontbe-
ren. Daarom droomen blindgeborenen bijna in 't geheel niet, en als zij het 
doen, dan hebben zij althans geen gezichtsbeelden.

Elke voorstelling van ruimte, in zooverre die niet door het tastgevoel ge-
leverd wordt, ontbreekt bij hen. Wat weet een doofgeborene van geluid, 
spraak, melodie, muziek ! Voor hem is de wereld eeuwig stom, en hij staat in 
dit opzicht op dezelfde hoogte als de kamervlieg, die geen gehoororgaan be-
zit en door geen gedruisch wordt verschrikt.

Doofstommen zijn ellendige, ongelukkige schepselen, die slechts met 
groote moeite en uiterst langzaam tot een eenigszins menschelijken, geeste-
lijken toestand kunnen gebracht worden. Hirzel verhaald van den 18-jarigen 
doofstommen Meystre, die een zeer grooten aanleg had, dat het verbazend 
veel moeite kostte dezen het gebruik der spraak aan 't verstand te brengen. 
Meystre leerde eerst het woord ami uitspreken, dat tegelijk de doopnaam was 
van een blinden jongen uit het gesticht. Zoo dikwijls als hij nu het woord uit-
sprak, moest de blinde bij hem komen. Met de grootste bevreemding bemerk-
te Meystre dit en zoo ontdekte hij, dat men met behulp der spraak zich op 
een afstand kan verstaanbaar maken. Van een God had Meystre geen begrip, 
en telkens verwarde hij dat denkbeeld, als men het hem duidelijk wilde 
maken, met de zon. Doofstommen worden daarom ook door alle beschaafde 
wetten, wegens de zwakheid hunner verstandelijke vermogens, voor onvrij 
en niet toerekenbaar verklaard.

De nieuwsbladen gewagen niet zelden van den ellendigen, volkomen dier-
lijken toestand dier ongelukkige schepselen, welke door de hebzucht of bar-
baarschheid reeds als kinderen in nauwe, donkere hokken werden opgesloten 
en daar verborgen gehouden, buiten aanraking met de menschelijke samen-



leving en zonder eenige aanleiding tot verstandelijke ontwikkeling. Het licha-
melijk en geestelijk leven van zulke wezens is niets dan een plantaardig 
leven, geen menschelijk ontwikkeld bestaan ; en de algemeene, zoowel als 
bijzondere begrippen van dit bestaan zijn hun onbekend.

Waar blijft nu bij zoodanige schepselen de boven-zinnelijke geest? Waarom 
ontwikkelt deze zich niet in weerwil van al de stremmende uitwendige toe-
standen door eigen kracht en waarom behaalt hij op de natuur niet de zege? 
Den bekenden Caspar Hauser kon men het begrip van een wezenlijk paard 
niet duidelijk maken. Zoodra men het woord uitsprak dacht hij aan zijn klein 
houten speeltuig, dat hij gedurende zijn gevangenschap, had gehad ; hij was 
niet in staat aan dit woord eene andere voorstelling te verbinden. Men denke 
zich een mensch, wien van de geboorte af aan alle zintuigen ontbraken ! Zou 
het mogelijk zijn, dat in hem het eene of andere denkbeeld, de eene of andere 
voorstelling, of eenig geestelijk vermogen tot ontwikkeling kwam ? Zeker 
neen ! Hij zou kunstmatig gevoed en opgevoed, slechts lichamelijk groeien, 
ongeveer op dezelfde wijze als het door Flourens van zijn hersenen beroofde 
dier. — lets gelijksoortigs beeft men waargenomen bij zulke menschen, die 
sedert hun vroegste jeugd, ver van de menschelijke samenleving, in bos-
schen, onder de dieren opgegroeid zijn. Zij leefden en onderhielden zich op 
de wijze der dieren, hadden geen andere geestelijke gewaarwording, dan die 
van honger en dorst, konden niet spreken en vertoonden geen enkel blijk of 
spoor van »die goddelijke vonk" die den mensch zou «aangeboren" zijn.

— Eigenlijke zielsziekten, t. w. zulke, die, uit psychische oorzaken ont-
staande, haar verloop voornamelijk in de psychische sfeer openbaren, komen 
bij kinderen slechts bij uitzondering en in de eerste levensjaren in 't geheel 
niet voor, dewijl juist datgene, wat nog niet bestaat, ook niet ziek kan wor-
den. Daarentegen nemen de zielsziekten in aantal met de jaren weder af, 
daar, zooals wij in een vroeger hoofdstuk hebben gezien, hersenen en geest 
op hoogeren ouderdom weder achteruitgaan,

Ook de dierenwereld geeft ons duidelijke aanwijzingen, dat de denk-
beelden niet aangeboren zijn, ofschoon men wel eens het instinkt der dieren 
als een bewijs daarvoor heeft willen laten gelden. In een volgend hoofdstuk 
zullen wij trachten aan te toonen, dat er geen instinkt bestaat, in den gewo-
nen zin des woords, n. l. als eene onbewuste, onwederstaanbare en tot het 
bereikenvan zekere oogmerken dienende natuurdrift, maar dat het dier even 
zoo goed als de mensch denkt, leert, kent, ervaart en overlegt, alleen in veel 
geringer mate. Het verschil is slechts quantitatief en niet qualitatief.



De dieren leeren en vormen zich, even zoowel door den invloed der om-
geving, der ouders, enz. als de mensch, al komen het dier daarbij nog meer 
dan den mensch overgeërfde lichamelijke aanleg, ter ontwikkeling zijner ver-
standelijke eigenschappen, ten goede. Jachthonden, die in huis worden op-
gevoed, geven geen blijken van die sterke jaagdrift, die hun anders in zulk 
een hooge mate eigen is. Verscheurende dieren worden eerst dan belust op 
vleesch, als zij het eenmaal hebben geproefd, gelijk men kan waarnemen bij 
de huiskat. Tamme dieren veranderen hun karakter in de wildernis geheel, en 
omgekeerd, wilde dieren worden in den gevangen staat handelbaar.

De nachtegaal zingt niet, als men hem alleen en afgezonderd houdt; hij leert 
het zingen eerst van andere vogels. Men heeft waargenomen, dat dezelfde 
vogels, b. v. vinken, in de verschillende landen geheel verschillende melo-
dieën hebben ; volgens Audubon hebben dezelfde vogels in het noorden en 
zuiden der Vereenigde Staten, een geheel verschillenden nestbouw. J. G. 
Fischer (Aus dem Leben der Vögel, u. s. w.) bespreekt het groote verschil, dat 
de afzonderlijke vogels in hun zangtalent openbaren, alsmede de velerlei 
toonaarden, waarin zij hunne gewaarwordingen van vrees, liefde, enz. 
uitdrukken. Ook het gezang zelf is in de verschillende landen niet eenerlei; 
zoo heeft de geelvink in Duitschland een anderen cadans dan aan gene zijde 
der Alpen.

L. Sigismund voegt hieraan toe, dat het gezang der vogels wordt aan-
geleerd en medegedeeld. 

Zoo zijn er volgens hem, in Thüringen geen goede zangers meer onder de 
vinken, en bij Stuttgart zijn er geen edele lijsters meer, omdat de beste 
zangers voortdurend worden weggevangen en deze alzoo geen les meer aan 
anderen kunnen geven. Volgens L. Lungershausen (Zool. Garten, 1862, N°. 5 
und 6) kan het gezang der vogels niet aangeboren zijn, daar vogels, die men 
kunstmatig en afgezonderd opkweekt, stumpers in den zang blijven, en zich 
strophen toeëigenen uit de melodieën van andere vogelsoorten ; omdat 
wijders ook in den natuurstaat de vogels dikwijls tonen en strophen uit 
vreemde melodieën aannemen, en omdat eindelijk de melodie eener zelfde 
soort afwisselt met het land, klimaat en individu. Elke vink, zegt hij, heeft een 
bijzonderen slag. In het noorden schijnen alle vogels slecht en weinig te zin-
gen, terwijl het bruinkeeltje (Pratincola rubetra) zijn gezang grootendeels ont-
leent aan andere vogels. Naar Gloger leeren zeer jong gevangen roodborstjes 
het gezang des nachtegaals het best, terwijl de Amerikaansche spotvogel 
grooten aanleg toont voor het aannemen van vreemde tonen. Volgens Wein-
land zijn er geen twee boekvinken, welker slag volkomen gelijk is, zelfs niet 



op dezelfde plaats. Deze schrijver nam als knaap een jongen boekvink waar, 
die zijn slag slechts halverwege uitbracht, dan stilhield en na eene poos we-
der van voren aan begon, 6 —10 malen achtereen, tot het hem eindelijk ge-
lukte een hoogeren toon, dien hij wilde voortbrengen, en dien hij steeds te 
laag zong, juist te treffen. (Zool. Garten, 1862, N°. 1) Van de bij is men ge-
woon aan te nemen, dat haar de zeshoekige cel zoodanig is aangeboren, dat 
zij gedwongen is dien vorm te vervaardigen. Maar de bij bouwt wel eens cel-
len, die een anderen vorm hebben, en zij verstaat de kunst om zich in dit op-
zicht te voegen naar de omstandigheden. Wanneer men haar een korf met 
kunstmatig cel-systeem voorzet, dan heeft zij zooveel verstand en zoo weinig 
instinkt, dat zij het bouwen van cellen nalaat en den honig in de reeds gereed 
zijnde cellen draagt ! enz. enz.

— Men heeft de dieren ook nog in dezen zin als een bewijs voor de leer der 
aangeboren ideeën trachten aan te halen, doordien men beweerde, dat zij 
evenzeer zintuigen bezitten als de mensch, ja, dikwijls nog fijner dan deze, en 
toch, zeide men, blijft het dier een dier. Deze bewering schijnt gegrond, en 
toch is zij het niet. De zintuigen zijn niet de rechtstreeksche voortbrengers, 
maar slechts de bemiddelaars der verstandelijke vermogens; zij geleiden de 
indrukken der buitenwereld naar de hersenen; deze nemen de indrukken op 
en verwerken en reproduceeren dezelve in meerdere of mindere mate, al naar 
de stoffelijke geaardheid en de hoegrootheid van het arbeidsvermogen van 
dat orgaan. Zonder zintuigen was dit proces onmogelijk en daarom ontspruit 
alle geestelijke kennis in de eerste plaats uit de bron der zintuigelijke waar-
neming; maar ook met de scherpste zintuigen zal dit proces nog zeer gebrek-
kig blijven, zoolang het denkend werktuig gebrekkig georganiseerd of on-
volkomen ontwikkeld is. Over de betrekking tusschen de dierlijke en men-
schelijke hersenen hebben wij reeds breedvoerig gesproken. Er is evenwel een 
aangeboren aanleg, en deze is afhankelijk van de verschillende wijzigingen in 
de stoffelijkheid der dierlijke organisatie, maar aangeboren denkbeelden zijn 
er niet. Die aanleg blijft eeuwig zonder realiteit, zonder ontwikkeling, zoo-
lang zintuigen en zintuigelijke indrukken ontbreken ; deze laatste zijn even 
noodzakelijk voor het ontstaan der denkbeelden, als de scheikundige licha-
men voor de vorming van nieuwe lichamen. Evenwel valt het ook hier niet te 
loochenen, dat veel, ja misschien wel het meeste van datgene, wat wij in het 
dagelijksch leven aangeboren aanleg, aangeboren talent noemen, bij nauw-
keuriger onderzoek zal blijken te berusten op vroegtijdige en veelvuldige 
oefening van zekere zintuigen ; zoo zal het b. v. wel gelegen zijn met een 
muzikaal talent, een schilderstalent, met plaats- en getallen-geheugen en met 



het waarnemingsvermogen in 't algemeen, enz. En de zoo groote verschillen 
in geestelijke vermogens bij eiken mensch afzonderlijk, worden zij niet be-
paald door de veelsoortigheid en veelheid der uitwendige indrukken ? Hoe 
hoog staat de geleerde, de ontwikkelde, de man van ervaring, de geoefende 
en bereisde niet boven den onbeschaafde, onwetende, ongeoefende, den een-
zijdige of hem, die steeds bij moeders pappot heeft gezeten! Ook het grootste 
genie of aangeboren talent volbrengt weinig of niets, als de in hem slui-
meren-de talenten zich niet hebben kunnen ontplooien en volmaken, door de 
van buiten en door middel der zinnen aangevoerde indrukken, welker aantal 
en waarde de hoegrootheid van het talent bepaalt.

Ten einde de sensualische leer te weerleggen, heeft men gewezen op som-
mige algemeene verstandelijke begrippen, die in het leven der individuen en 
der volken met zulk een kracht, bepaaldheid en algemeenheid zich deden 
gelden, dat er aan een ontstaan langs empirischen weg niet viel te denken, 
maar waardoor wij genoodzaakt worden aan te nemen, dat zij der mensche-
lijke natuur oorspronkelijk en onuitwischbaar zijn ingeplant.

Daartoe rekent men dan de metaphysische, aesthetische en zedelijkheids-
begrippen, alzoo het begrip van het ware, schoone en goede. Men ziet dage-
lijks — zoo redeneert men — dat reeds de knaap gloeit van verontwaardig-
ing, bij 't aanschouwen van onrecht, en de levendigheid dier verontwaardi-
ging getuigt van de kracht van dat gevoel, dat in hem huist; zijn zin voor het 
schoone openbaart zich reeds op een tijdschip dat hij nog geen zelfstandig 
oordeel over het schoone kan vellen. Men kan hiertegen het volgende aan-
voeren : in de eerste plaats moet men niet vergeten, dat datgene, wat wij in 't 
algemeen een begrip noemen, niet door een enkel individu is verworven, 
maar eene verovering is van het geheele menschengeslacht, ten koste van 
jarenlangen, onvermoeiden, geestelijken arbeid en strijd verkregen. Dit gees-
telijk proces is reeds begonnen in een tijd, toen het menschdom zich begon te 
ontwikkelen en sedert werd het onafgebroken voortgezet; het begrip verkrijgt 
dientengevolge van lieverlede een historisch recht en een objectieven vorm ; 
en het individu, dat in een gegeven tijd verschijnt, heeft niet meer van noode 
hetzelfde geestelijk proces nog eens van voren aan weder te beginnen, maar 
hij heeft niets te doen dan het reeds voorhandene in zich op te nemen.

En als hij nu verzuimt een blik terug te werpen op het ontstaan van dat be-
grip, dan schijnt het hem toe als ware hem dit aangeboren. Maar nooit zou 
dat begrip zich in den historischen tijd hebben kunnen ontwikkelen, zonder 
die vaste betrekking tusschen de objectieve wereld en het aanschouwings-
vermogen van het individu. »Het begrip," zegt Oersted, »is alzoo de door 



aanschouwing verkregen eenheid van gedachte ; het is door het verstand op-
genomen, ten gevolge van, of als aanschouwing." Wat het menschelijk ver-
stand nu verder wil aanvangen met het materiaal dat hem als individu, of 
onmiddellijk door zijn eigen zintuigen, of door de geestelijke waarneming 
van het in historischen tijdgebeurde werd overgeleverd, hoe hij dit materiaal 
bij zich zelf zal verwerken, combineeren en voor algemeene gevolgtrekkingen 
zal benuttigen, hoe hij daaruit wetenschappen, gelijk b, v. de wiskunde zal 
opbouwen, dat is zijne zaak en voorloopig onafhankelijk van de indrukken 
zijner zintuigen; maar die indrukken zelf zijn het eerste en eenige middel 
geweest om hem dat materiaal te verschaffen ; eene aangeboren, onmiddel-
lijke, bovenzinnelijke kennis heeft de mensch nimmer bezeten. Oersted zet 
het historisch ontstaan van het begrip aldus uiteen. Hij zegt: «daarbij kon het 
niet anders, of de mensch moest bij zjjne medeschepselen een, aan hemzelf 
gelijk, geestelijk wezen veronderstellen ; zijn eigen ik kwam hem, als het 
ware, van uit de buitenwereld tegemoet, enz. Verwekte de eene mensch bij 
den andere een aangenaam gevoel, dan ontstond er liefde, omgekeerd haat. 
Door soortgelijke inwerkingen kon ook de eerste voorstelling ontstaan van 
een zeker iets in de handelingen der menschen, dat te billijken of te veroor-
deelen was, en deze geringe aanvang werd het verborgen zaadkorreltje voor 
het begrip van recht en onrecht." Slechts eene supranaturalistische, bevoor-
oordeelde zienswijze kan met Liebig beweren, dat men niet weet, »hoe de be-
grippen zijn ontstaan."

Verder moet men het volgende, niet uit het oog verliezen, en hiermede 
wordt tevens de doodsteek gegeven aan den goddelijken of bovennatuur-
lijken, en daarom aangeboren oorsprong der begrippen, in dien zin, gelijk de 
idealistische wijsgeeren dien opvatten : wanneer de aesthetische, moreele en 
metaphysische begrippen aangeboren waren en dus onmiddellijk, bovenna-
tuurlijk, dan moesten zij natuurlijk ook overal volkomen dezelfde zijn; zij 
moesten eene absolute waarde en geldigheid hebben. En nu blijkt daarente-
gen, dat zij in den hoogsten graad relatief zijn ; zij vertoonen bij individuen 
en geheele volken, en ten allen tijde eene groote verscheidenheid.

Deze verschillen worden somtijds zoo groot, dat daardoor zelfs lijnrecht te-
genover elkander staande begrippen ontstaan ; het spreekt wel van zelf, dat 
dit alleen kan worden toegeschreven aan het verschil in uitwendige indruk-
ken of toestanden, die tot het ontstaan van denkbeelden aanleiding gaven.

De blanke schildert den duivel zwart, de neger schildert hem wit. Wilde 
volksstammen versieren zich door ringen in den neus te steken, of door zich 
het lichaam te verven, een wijze van versiering, die ons aller-afschuwelijkst 



voorkomt. In 't algemeen is er geen eclatanter bewijs voor het wankelbare, re-
latieve en onbestemde van het schoonheidsbegrip dan de zoog. mode, die, 
zooals men weet, in de schrilste tegenstellingen bij tijd en wijle, behagen 
schept. Het gaat ons met het schoonheidsbegrip evenals met het begrip van 
doelmatigheid. Wij vinden iets schoon of doelmatig, omdat het nu eenmaal 
zoo is, en wij ons daaraan gewend hebben ; wij zouden diezelfde zaak hoogst 
waarschijnlijk niet minder schoon en niet minder doelmatig vinden, indien zij 
geheel anders ware. Want ware de omgeving of de wereld anders, dan zou 
ook onze denkwijze zich daarnaar richten. De Grieken, een zoo hoog aesthe-
tisch ontwikkeld volk, vermengden in hunne denkbeelden en beeldhouw-
werken menschen- en dierenvormen wonderlijk door elkaar ; terwijl wij dit 
heden ten dage leelijk en gemeen vinden.

De Grieken en Romeinen kenden weinig of niets van de schoonheden der 
natuur, die wij heden zoozeer bewonderen ; de landlieden uit de schoonste 
bergstreken hebben dikwijls niet het minste gevoel voor de schoonheden, 
waardoor zij omringd zijn. De Chineezen vinden het alleraardigst, dat eene 
vrouw zoo dik mogelijk is en daarbij zulke kleine voetjes heeft, dat zij niet 
loopen kan ; ook houden zij schuinsche oogen en groote ooren voor een ken-
merk van ware schoonheid.

De Japanneezen vinden eene gele huidkleur alleen schoon en verven zich 
de tanden zwart, want zij vinden het afschuwelijk »witte tanden te hebben 
even als een hond" ; en wat doen onze poëten ? zij bezingen vol geestdrift de 
witte tanden hunner geliefden. Volgens L. K. Schmarda zijn de bewoners van 
Ceylon zoo gewoon aan zwarte tanden, die bij hen een gevolg zijn van het be-
telkauwen dat zij witte tanden leelijk vinden ; volgens denzelfden schrijver 
beschouwden de Chineesche veroveraars van dat eiland, de rechte of zacht 
gebogen neuzen der Singhaleezen, vergeleken bij hun eigen platte neuzen, als 
iets zoo afschuwelijks dat zij naar huis schreven, dat de inwoners van Ceylon 
afschuwelijke menschen waren met vogelsnavels in plaats van neuzen. De 
Batokas in Zuid-Afrika, slaan de beide seksen, ten tijde der huwbaarheid de 
bovenste snijtanden uit, waardoor de onderste des te langer worden en het 
gezicht daardoor eene walgelijke, oudachtige uitdrukking verkrijgt. En toch 
houdt elk meisje, dat deze afschuwelijke operatie nog niet heeft ondergaan, 
zich voor zeer leelijk. De Otaheiters meenen zich een fraaier voorkomen te 
geven door hunne neuzen plat te drukken ; volgens Dr. Krapf is in het oog 
der Somalen, eene volksstam op de Afrikaansche kust, rood haar zulk een 
sieraad, dat dit volk de haren met kalk, drek, boter en kleurstof besmeert, om 
er die in ons oog zoo leelijke kleur aan te geven ; de Indiaansche Botokuden 



maken zich eene insnijding in de onderlip en de ooren en steken daarin 
houten proppen ; de daardoor teweeggebrachte snavelachtige verlenging der 
onderlip is in hun oogen een belangrijk middel tot verhooging van de 
schoonheid des gelaats. De echtgenoot van Sir Samuel Baker werd door de 
vrouw van een opperhoofd in Latoaka aangespoord om zich de voorste tan-
den uit de onderkaak te trekken en een lang spits kristal in de onderlip te ste-
ken, om daardoor, zooals genoemde hooge personaadje zeide, hare schoon-
heid te verhoogen. Bij sommige Zuid-Afrikaansche negerstammen dragen de 
vrouwen een hollen of schotelvormigen ring in de bovenlip. Dit voorwerp 
»pelelé" genoemd, geeft aan gezegde wezens een afgrijselijk uiterlijk. Toen 
Livingstone hun stamhoofd vroeg, waarom men dit deed, antwoordde deze 
zeer verwonderd: »Wel, voor de fraaiigheid ! Dat is de eenige schoonheid, die 
de vrouwen hebben. De mannen hebben een baard, de vrouwen niet. Wat 
zouden de vrouwen zijn zonder pelelé ?" — Andere wilden houden den 
baard voor iets leelijks.

«Wij weten," zegt Darwin (Afstamming van den mensch), »dat de mannen 
der baardelooze wilde volksstammen zich veel moeite geven, om ieder afzon-
derlijk haartje in hun gezicht als iets leelijks uit te trekken, terwijl de mannen 
der gebaarde rassen zeer trotsch op den baard zijn." De baardelooze Nieuw-
Zeelanders hebben een spreekwoord, dat zegt, »dat er voor gebaarde mannen 
geen vrouwen zijn." De Mahomedanen daarentegen houden den baard voor 
zoo gewichtig dat zij zweren, »bij den baard van den profeet." Ook onze Eu-
ropeesche vrouwen moeten den baard wel voor een versiersel houden, want 
zij hebben een spreekwoord, dat zegt, dat een kus zonder baard hetzelfde is 
als soep zonder zout.

»Men vrage," zegt Hearne, een degelijk waarnemer, die jaren lang onder de 
Amerikaansche Indianen verkeerde, »eens een noordelijken Indiaan, waarin 
de vrouwelijke schoonheid bestaat en hij zal u antwoorden: »een breed, plat 
gezicht, kleine oogen, vooruitstekende jukbeenderen, drie of vier zwarte 
strepen dwars over elke wang, een laag voorhoofd, eene groote, breede kin, 
eene kolfachtige haviksneus, eene geelbruine huid, en borsten, die tot den 
middel afhangen." In het zuiden van Arabië dragen de vrouwen broeken, 
terwijl dit kleedingstuk, dat in Europa voor het sterkere geslacht spreek-
woordelijk is geworden, als den man onwaard wordt beschouwd en het 
aldaar voor eene groote schande zou worden gehouden, wanneer men van 
een man zou zeggen, dat hij »de broek aan heeft."

Deze voorbeelden van het principieel verschil ten opzichte van het schoon-
heidsgevoel, zouden naar welgevallen vermeerderd kunnen worden. Is er 



iets gemeenschappelijks in het begrip schoonheid, dan is dit een gevolg van 
ervaring en opvoeding, ontleend aan de objectieve wereld en daardoor 
noodzakelijk bepaald. Geen enkele kunst is er ooit in geslaagd, zich een 
ideaal te vormen, dat geheel en al van de werkelijkheid was geabstraheerd. 
Integendeel, schier elke bijzonderheid was ontleend aan de werkelijke, aan de 
bestaande wereld, in of buiten ons ! Daarom kan men dan ook in de wereld 
der kunst, zoowel als in die der gedachte, van elk afzonderlijk volk den in-
vloed en aard zijner uitwendige omgeving gemakkelijk nagaan.

Ook de begrippen van zedelijkheid zijn als natuurlijke gevolgen der opvoe-
ding te beschouwen. Volken in den natuurstaat ontberen schier alle zedelijke 
eigenschappen ; zij begaan wreedheden en gemeenheden, waarvan beschaaf-
de volken geen denkbeeld hebben ; en toch, vriend en vijand vinden zulks 
overeenkomstig orde en regelmaat. Het zedelijk begrip van eigendom vatten 
zij gewoonlijk niet of in geringe mate ; vandaar dat wilde volken zoo geneigd 
zijn tot diefstal. Bij de Indianen geldt een goed uitgevoerde diefstal voor een 
zeer verdienstelijk werk; en beschouwden zelfs niet de oude Spartanen een 
met sluwheid overlegden diefstal als hoogst eervol ? Voor den armen en hon-
gerigen Zigeuner is dieverij geen zonde, maar een bedrijf, hem opgelegd door 
den nooddwang. Volgens de berichten van kapitein Montravel deelen de 
Nieuw-Kaledoniërs alles, wat zij bezitten, mede aan hem, die zulks noodig 
heeft, en zij schenken een voorwerp, dat zij zoo pas verkregen, aan den eer-
sten den besten weg, zoodat een zaak van groote waarde dikwijls in korten 
tijd door duizend handen is gegaan. Zelfs bij volken, die op een hooger 
standpunt van ontwikkeling staan, is het eigendomsrecht dikwijls zeer zwak, 
en gelijk men weet, behoort het eerbiedigen van eens anders eigendom ook al 
bij de Chineezen en Slaven niet tot de punten van eer. Maar niet enkel de 
diefstal, ook moord en bloedwraak zijn bij natuurvolken iets zeer gewoons, 1) 
en in Indië bestaat er eene verschrikkelijke, wel bekende vereeniging, die der 
Thugs, die den sluipmoord als iets godsdienstigs beschouwt. 2)

De Damaras, een volksstam in tropisch Zuid-Afrika, leven in veelwijverij en 
hebben geen begrip van bloedschande. Zoo vond Anderson (Explorations in
South-Western Africa, London, 1856) moeders en dochters bijeen in den

1)    En werd ook niet bij de Israëlieten de bloedwraak, en dan nog wel onder bescher-
ming van hunnen God als geoorloofd en zelfs plichtmatig beschouwd ? Dat overigens bij 
dit volk de moraliteit niet hoog stond leert ons de uitroeiing der Kananieten.  De Haan.                                                 

2)    Van zulk een Indischen Thug wordt ons bericht, dat hij door gewetenswroeging 
gekweld werd, omdat hij niet zoovelen had verworgd als zijn vader.



harem van een opperhoofd. Brehm (Reiseskizzen aus Nordost-Afrika, 1855) 
verhaalt, dat »de negers van Oost-Sudan (de Nijllanden) bedrog, diefstal en 
moord, niet alleen verontschuldigen, maar zelfs voor zeer prijzenswaardige 
daden houden." Leugen en bedrog geldt bij hen als eene overwinning, door 
de geestelijke meerderheid behaald op bekrompenheid. Van de Somalis, de 
bewoners eener landstreek ten zuiden van Aden gelegen, die door de golf 
van Aden van de Arabische kust wordt gescheiden, verhaalt kapitein Speke, 
dat zij liever hun levensonderhoud verdienen door bedrog, dan langs eiken 
anderen weg ; vertellingen van zulke daden maken den hoofdschotel uit op 
hunne bijeenkomsten. (Blackwood's Edinburgh Magazine). Bij de Fidschi-
Indianen is bloedvergieten geen misdaad, maar eer. Wat ook het offer zij, 
man, vrouw of kind, 't zij in den oorlog verslagen, 't zij door verraad gedood, 
een beroemd moordenaar te zijn, is het voorwerp van de rustelooze eer-
gierigheid van den Fidschi-eilander !

Kinderen dooden hunne ouders, ouders hunne kinderen, zonder de gering-
ste gewetenswroeging. Dankbaarheid is hun zoo vreemd, dat, toen de 
kapitein van een vreemd schip eenen inboorling, die zich aan de hand had 
bezeerd, twee maanden lang aan boord had verpleegd en hem geneeskun-
dige hulp verleend, tot hij hersteld was, die inboorling bij zijn afscheid een 
geweer ten geschenke verlangde, en toen hem dit geweigerd werd, stak hij de 
droogkamer van den kapitein, waarin zich een waarde van 300 dollars aan 
goed bevond, in brand ! Van de Bogos, een volksstam in Noord-Abessinië, 
wordt door Werner Munzinger (Ueber die Sitten und das Recht der Bogos) 
verhaald, dat het begrip van goed en kwaad bij dit volk in elkander vloeit en 
synoniem is met nuttig en nutteloos. Deugdzaam is bij hen de onverschrok-
kene, de bloedwreker, de zwijgende, die zijn haat tot een voor hem gunstig 
oogenblik in den boezem smoort, de beleefde, de trotsche, de luiaard, die la-
gen arbeid schuwt, de grootmoedige, de gastvrije, de pronkzuchtige, de ver-
standige. Roof brengt eer mee, alleen de diefstal is verachtelijk.

Op gelijke wijze verhaalt Waitz (Anthropologie der Naturvölker, 1859), hoe 
zulk een natuurmensch, toen hem gevraagd werd naar het onderscheid 
tusschen goed en kwaad, aanvankelijk niet wist wat te antwoorden, doch 
zich bezinnende, zich aldus uitdrukte: » goed is men, wanneer men de 
vrouwen van anderen rooft, boos, wanneer anderen ze ons ontstelen ! Eene 
soortgelijke geschiedenis deelt Sir John Lubbock mede van de inboorlingen 
van Polynesië, die in hunne talen het moreel onderscheid tusschen goed en 
kwaad niet kunnen uitdrukken. Een zendeling, die hun te vergeefs aan 't ver-
stand trachtte te brengen, dat het slecht was, zijne medemenschen op te eten, 



kreeg zeer naïef van hen ten antwoord : »maar wij verzekeren U, dat het zeer 
goed is." Volgens Dr. Helfer (Asiatische Reisen) is het bij de bewoners van 
Achter-Indië, eene eerste, steeds nauwkeurig opgevolgde verstandelijke re-
gel, nimmer de waarheid zeggen, ook dan niet wanneer er voor een leugen 
geen aanleiding bestaat, — eene ondeugd, die zij volgens genoemden auteur, 
met bijna alle volken van Azië gemeen hebben.

Maar zelfs bij de beschaafde volken zijn, zooals men weet, immers de erva-
ring leert het, de begrippen van zedelijkheid in de hoogste mate verschillend, 
ja dikwijls zoo betrekkelijk, zoo tegenstrijdig, zoo afhankelijk van toevallige, 
uitwendige omstandigheden en individueele opvattingen, dat het ten allen 
tijde eene onmogelijkheid bleek te zijn en altijd zal blijven, eene absolute be-
paling te geven van het begrip goed. 1) Dit zou met duizende voorbeelden uit 
het dagelijksch leven te bewijzen zijn. Wanneer nu evenwel de hoofdgeboden 
der zedenleer bij den eersten aanblik iets standvastigs schijnen te bevatten, 
dan is de oorzaak daarvan toe te schrijven aan den bepaalden vorm dier wet-
telijke voorschriften of maatschappelijke gewoonten, die de menschelijke 
samenleving voor haar eigen behoud noodzakelijk keurde en van lieverlede 
heeft vastgesteld. Daar nu de menschelijke maatschappij, in 't algemeen ge-
nomen, overal dezelfde behoeften gevoelde voor haar zelfbehoud, zoo is het 
ook niet te verwonderen, dat de voorschriften of gewoonten overal eene 
zekere, op natuurlijke wijze ontstane regelmatigheid vertoonen. 

En toch zijn deze, op zich zelf beschouwd, dikwijls zeer zwevend, al naar 
de omstandigheden, tijden en meeningen. Het dooden eener ongeboren 
vrucht was bij de Romeinen volstrekt geen onzedelijke daad ; heden stelt men 
daarop strenge straffen, terwijl nu nog de Chineezen den kindermoord on-
gestraft mogen uitoefenen. Het heidendom prees den haat tegen zijn vijanden 
aan als eene groote deugd ; het christendom eischt liefde, ook jegens den vij-
and. Welke van beide handelingen is nu zedelijk ? Eene menigte zaken, die 
door de hedendaagsche zeden als afschuwelijk worden gebrandmerkt, vond 
men vroeger zeer ordentelijk. Opvoeding, leer, voorbeeld, maken ons dag aan 
dag met zekere zedelijke voorschriften bekend en verleiden ons tot de mee-
ning, alsof er een aangeboren zedenwet zou bestaan, welker afzonderlijke 

1)   Dat het begrip «goed" moeilijk is te definieeren is overbekend. De Theologen hebben 
zich er op deze wijze uit trachten te redden door te zeggen : «Goed is datgene, wal met 
Gods geboden overeenkomt." De geboden Gods zijn evenwel door hen zeif gemaakt.  De 
gevolgtrekking ligt voor de hand.



bestanddeelen zoovele paragraphen van een strafwetboek uitmaken. 1) En 
toch bestaat er een aanmerkelijk verschil tusschen de wetten van den staat en 
die der moraal; door nog grooter verschil worden de wetten van den staat, de 
zeden en den godsdienst aan den eenen kant en aan den anderen kant die, 
welke aan ieder afzonderlijk persoon in elk bijzonder geval door zijn eigen 
natuur en overleggingen worden voorgeschreven, gekenmerkt.  Deze ver-
schillen hebben van oudsher in de geschiedenis en verdichting tot de meest 
tragische motieven aanleiding gegeven en zij zullen het wel immer blijven 
doen.

De staat, de samenleving brandmerkt dikwijls iets als een zware misdaad, 
wat men van een zedelijk standpunt verheven noemt.

In 't algemeen is het diep ingrijpend verschil tusschen «wettig" of »juris-
tisch" en »zedelijk" een gevolg van uitwendige verhoudingen of voorwaar-
den, en een afdoend bewijs voor de waarheid, dat het idee van het goede 
geen absolute waarde bezit. De meeste misdaden worden door de lagere 
standen bedreven en die misdrijven zijn bijna altijd een gevolg van gebrek-
kige opvoeding of van aangeboren zwakte der verstandelijke vermogens. De 
geheele zedelijke natuur van den mensch hangt ten nauwste samen met zijn 
uitwendige verhoudingen. Hoe hooger de beschaving rijst, des te hooger rijst 
ook de zedelijkheid en neemt daarmede het aantal misdaden af. »Een blik op 
de kultuur-geschiedenis der volken," zegt Krahmer, »leert ons, dat men ten 
allen tijde zeer verschillend over deugd, God en recht heeft gedacht, zonder 
daarom in verstandelijke vorming achteruit te zijn gegaan." — Van een aan-
geboren rechtsbegrip kan bovendien in 't geheel geen sprake zijn.

»Alle rechtsgeleerden," zegt Czolbe, »beschouwen het recht als gebaseerd 
op de empirische of feitelijke onderlinge verhoudingen der menschen, zonder 
welke dat recht even ondenkbaar zou zijn, als de stellingen der wiskunde 
zonder het aannemen van lijnen, hoeken, vlakken en lichamen.'' Indien er een

1)    De aangeboren zedenwet of »het geweten" wordt zelfs door de meeste wijsgeeren 
van onzen tijd naar hel gebied der fabelen verwezen. Schopenhauer noemt het eene 
«bewaarschool-moraal." Van veel betekenis voor het ontstaan van het geweten is de bij 
wilden gemaakte ervaring, dat de bij hen geldige voorschriften der zedenleer, altoos 
slechts betrekking hebben op den eigen stam en binnen dien stam daarom opgevolgd 
worden, dewijl hare verwaarloozing op den ondergang van dien stam zou uitloopen, ter-
wijl tegenover vreemde stammen die moraal geheel wegvalt en tegenover deze elke 
gruweldaad geoorloofd is. Het begrip eener algemeen menschelijke zedenleer, een voor 
allen gelijk geldend menschenrecht, is eerst eene verovering van de kultuur-historische 
ontwikkeling van den nieuweren tijd.



werkelijk, objectief recht bestond, dan kon er onmogelijk sprake zijn van een 
onderscheid tusschen recht en wet! —

Het begrip van het ware eindelijk, dankt nog meer zijn ontstaan en verdere 
uitwerking aan den vooruitgang der wetenschappen ; en toonen al de wetten 
van het denken, onder zekere omstandigheden, eene zekere onveranderlijke 
noodzakelijkheid, het is in 't algemeen met haar gelegen, evenals met de wet-
ten der natuur ; zij zijn afhankelijk van bepaalde, feitelijk vaststaande betrek-
kingen. Zoo berust de geheele wiskunde op feitelijke, tastbare, objectieve 
verhoudingen, zonder welke de wiskunde eene onmogelijkheid zou zijn, en 
het is om deze reden, dat de meeste wiskunstenaars van onzen tijd van mee-
ning zijn, dat de wiskunde tot de natuurwetenschappen gebracht moet wor-
den en niet tot de wijsgeerige of bespiegelende wetenschappen. De begrippen 
van ruimte, grootte, uitgebreidheid, hoogte, breedte en diepte zijn aan de zin-
tuigelijke ervaring, aan de waarneming ontleend, en zij kunnen zonder deze 
niet bestaan. Getallen zijn geen absolute begrippen, maar slechts willekeurige 
benoemingen voor één of meer voorwerpen. De wilde negers in Suriname 
kunnen niet verder tellen dan tot twintig en hiervoor gebruiken ze hunne 
vingers en teenen als aanschouwingsmiddelen, ja zelfs de namen der vingers 
en teenen gebruiken zij om die getallen aan te duiden. Alles, wat meer is dan 
twintig, is voor hen niet meer te tellen en heet »wiriwiri" d i. »veel." Volgens 
Sir John Lubbock (Ueber den vorhistorischen Menschen) reikt geen enkele 
Australische taal tot boven het getal vier, de Damaros en Abepionen tellen 
niet verder dan twee. Vele Amerikaansche en Afrikaansche stammen betee-
kenen, volgens Tylor, het getal vijf met de uitdrukking : »een geheele hand;" 
voor zes zeggen ze: »één van de andere hand" ; voor tien : »beide handen," 
voor elf: »één van den voet," voor twintig »een Indiaan ;" voor een en twintig 
»een van de hand van een anderen Indiaan ;" of korter voor elf: «voet één," 
voor twaalf: »voet twee," voor twintig : »de geheele persoon," enz. De Arfakis 
op Nieuw-Guinea kunnen zooals Dr, A. E. Meyer met zekerheid constateert, 
slechts tot vijf tellen en zij hebben voor deze getallen alleen bepaalde woor-
den. Van vijf tot tien loopen zij reeds gevaar in de war te komen ; maar het 
gebruik der vingers biedt hun hierin dan een uitweg.

Het getal twintig drukken zij nog uit, door de handen en voeten bijeen te 
houden, maar verder reikt hun getallenbegrip niet. En toch kan men hen 
overigens nog niet dom noemen! —

Vele wilde volken hebben zelfs geen woorden voor algemeene begrippen of 
eigenschappen, die aan vele lichamen gemeen zijn, zooals : »kleur," »toon," 
»boom" enz. Zij hebben een bijzonder woord voor elke soort van kleur, voor 



elke soort van boom, maar geen geslachtswoord. Een eigenlijke metaphysi-
sche of transcendente kennis bestaat niet en alle metaphysische, nog zoo fijn 
uitgedachte stelsels zijn in den loop der tijden valsch bevonden.

Alle wijsgeerige redeneeringen, die zich van den bodem der feiten en voor-
werpen losmaken, worden al spoedig onverstaanbaar en onhoudbaar en zijn 
meestal slechts willekeurige en subjectieve uitstralingen van een reeds voor-
heen, langs empirischen weg veroverd oordeel, een fantastisch spel met be-
grippen en woorden. Een ieder beproeve aan zich zelf, of hij ooit in staat is 
geweest eene algemeene stelling, een dusgenoemde abstraktie te begrijpen, 
zonder daarbij zijne toevlucht te nemen tot voorbeelden en de voorwerpen 
der buitenwereld ! »Ook de verhevenste denkbeelden," zegt Virchow (Het 
streven naar eenheid in de wetenschappelijke geneeskunde, nieuwe uitgave 
van 1855), »ontwikkelen zich langzaam en ongemerkt uit den steeds aan-
groeienden schat der zintuigelijke ervaring, en hare waarheid wordt slechts 
gewaarborgd door de mogelijkheid, concrete voorbeelden uit de werkelijk-
heid daarvoor aan te wijzen."

En wat nu de bewering aanbelangt als zouden sommige algemeene begrip-
pen zich op eene in 't oog vallende wijze bij kinderen openbaren, het is eene 
bepaalde onwaarheid, dat zoodanige begrippen ontstaan bij afwezigheid van 
de invloeden der opvoeding of andere uitwendige oorzaken. Zin voor recht 
en billijkheid kan zich in den knaap slechts daar ontwikkelen, waar de om-
gang met anderen hem veroorlooft, vergelijkingen te maken en enkele rechts-
sferen af te palen; evenmin ontspruit zijn gevoel voor schoonheid uit aange-
boren zin. Integendeel, kinderen geven dikwijls blijken van een zeer wonder-
lijken, in 't oog van volwassenen belachelijken smaak; zij kennen in 't geheel 
geen of hebben althans een zeer zwak begrip van het mijn en dijn ; zij hebben 
geen idee van de onbillijkheid, die er steekt in leugen of diefstal; zij zijn 
groote egoisten en vertoonen geen spoor van die geestelijke hoedanigheid, 
die later zoo krachtig zich doet gelden, het gevoel n. l. van schaamte. Eerst na 
het bereiken van een bepaalden, tamelijk hoogen onderdom kent de staat aan 
den mensch verantwoordelijkheid toe, — bewijzen genoeg voor de stelling, 
dat men aan het kind geen ingeschapen rechtsgevoel mag toeschrijven.

Diezelfde verhoudingen als bij kinderen, dezelfde zedelijke ontoereken-
baarheid, datzelfde gemis aan schaamtegevoel enz. hetzelfde gemis aan alle 
hoogere ideeën ontdekken wij bij de wilde, onopgevoede, kinderlijke volken.

Voorbeelden, die tot bewijs dier bewering strekken, kunnen wij in menigte 
vinden en aan de reeds opgesomde toevoegen. Zoo schildert Dr. Dübok ons 
de bewoners van Nieuw-Engeland af als volslagen wilden, zonder woning, 



zonder huwelijk, zonder familie, geheel ontbloot van alle schaamtegevoel. 
Huwelijken worden op willekeurige tijden gesloten, de moeders bekom-
meren zich, evenals bij de dieren, eerst in den beginne om hare kinderen ; 
later wordt de oorspronkelijke band geheel verbroken en vergeten. Met be-
trekking tot den eigendom heerscht er een volkomen communisme, zoodat 
alles voortdurend wordt weggegeven. Nog erger luiden de berichten van 
Burton over de negers van Oost-Afrika. Hun verstand is geheel ongelijk aan 
het onze, het kent geen logika en beweegt zich enkel in contradicties.

Medelijden, rechtschapenheid, dankbaarheid, voorzorgen, familieleven, 
schaamte, welwillendheid, geweten en gewetenswroeging, enz. zij zijn voor 
den Oost-Afrikaan onbekende zaken ; hij heeft geene geschiedenis, geene 
vertellingen, geene poëzie, geene moraal, geene fantasie, geen geheugen, 
geen gedachten, die buiten den naasten kring van het zinlijk waarneembare 
gaan, geen idee van de groote geheimen van leven en dood, geen godsdienst, 
geen geloof, uitgenomen de ruwste Fetischdienst. Hij kent geen droefheid of 
smart over den dood van bloedverwanten, er bestaat bij hem geen aanhanke-
lijkheid tusschen ouders en kinderen ; integendeel, even als bij de wilde die-
ren heerscht er eene natuurlijke vijandschap tusschen vader en zoon. Hij 
moordt, rooft, steelt, liegt, speelt, drinkt en bedelt, zoo veel hij kan, enz. enz. 
Zelfs de oude Grieken bezaten nauwelijks een denkbeeld van datgene, wat 
wij thans, in betrekking tot de verhoudingen der sekse, schaamte en zedelijk-
heid noemen. Echtbreuk en elke soort van geslachtsgemeenschap was bij hen 
zeer gewoon en werd zonder den geringsten afschuw en zonder de minste 
vrees voor schande en openbaarheid bedreven, terwijl men op de tooneelen 
de grofste wulpschheid opvoerde. De Ismaëlieten, eene Oostersche godsdien-
stige sekte, missen alle schaamtegevoel; eene afschuwelijke geloofsleer en 
stuitende cynische gebruiken vormen de hoofd-dogmen van den Ismaëlie-
tischen eeredienst. De begrippen die de Japanneezen, een in beschaving zoo 
ver gevorderd volk, koesteren over welvoeglijkheid en goede zeden, zijn zoo 
hemelsbreed van de onze verschillend, ja oogenschijnlijk zoo zedeloos, dat 
eene vergelijking hier doelloos wordt. De moraal is, volgens den voortreffe-
lijken berichtgever W. Reinhold, een begrip, dat men in Japan geheel anders 
opvat dan bij ons. Wat bij ons met den verachtelijken naam van «prostitutie" 
wordt aangeduid, is in Japan een algemeen gebruik, dat door wet en staat-
stoezicht wordt bevorderd en geregeld ; en deze in onze oogen zoo zeldzame 
zienswijze strekt zich uit over het geheele staats- en familieleven; slechts de 
geheime, niet gelegaliseerde prostitutie is verachtelijk. «Het valt moeilijk," 
zegt Reinhold veelbeteekenend, «voor dit onderscheid eene verklaring te 



vinden, indien men de moraal niet wil opvatten als een relatief begrip." Wie 
alzoo met Liebig wil beweren, dat »de zedelijke natuur des menschen eeuwig 
dezelfde blijft," moet wel geen kennis dragen van de hierop betrekking heb-
bende, bijna ontelbare feiten, die juist het tegendeel bewijzen.

De zin voor schoonheid, billijkheid en het ware, ofschoon hij zich eindelijk 
bij een ieder met een zekeren nooddrang en tot in zekere mate van uit de ob-
jectieve wereld opdringt, die zin kan en moet geoefend worden om kracht en 
waarde te erlangen. Hoe geheel anders overlegt en besluit, de aan denken 
gewoon zijnde geleerde, dan hij, die zich enkel met lichamelijken arbeid on-
ledig houdt ! Welk een verschil is er tusschen de geestdrift voor recht en bil-
lijkheid van den man, die de stormen des levens heeft gevoeld en aan den 
boezem der geschiedenis werd groot gebracht en die van den jongeling, die 
slechts een onbestemden, zich nauw bewusten innerlijken aandrang volgt! 
Hoe geheel anders oordeelt een kenner over schoonheid dan een leek ! Even-
als de plant in het aardrijk wortelt, zoo wortelen wij met ons weten, denken, 
gevoelen in de objectieve wereld, de bloemen der ideeën, gedachten en be-
grippen boven haar en aan ons dragende ; uitgerukt uit dien bodem, ver-
welken en sterven wij, even als de plant. 

Uit dit alles volgt, en het staat daarmede in 't innigst verband, dat wij geene 
wetenschap, geene voorstelling van het absolute, d. i. van datgene kunnen 
hebben, wat boven de ons omgevende wereld der zinnen gaat. Hoe ook de 
metaphysici zich mogen inspannen, om het absolute te bepalen, hoe ook de 
godsdienst moge trachten door het aannemen eener onmiddelijke openbaring 
het geloof aan het absolute op te wekken, niets kan dit innerlijk gemis weg-
nemen. Al ons weten, al onze voorstellingen zijn relatief en ontspruiten enkel 
uit eene wederkeerige vergelijking der ons omringende zinnenwereld. Wij 
zouden geen begrip van de duisternis hebben, indien er geen licht ware, geen 
begrip van het hooge zonder het lage, van warmte zonder koude, enz.; abso-
lute denkbeelden bezitten wij niet. Wij zijn niet in staat, ons zelfs maar eene 
verwijderde voorstelling te vormen van «eeuwig" of «oneindig," omdat ons 
verstand in deszelfs zinnelijke begrenzing door tijd en ruimte, eene onover-
komelijke grens voor die voorstelling vindt.

Omdat wij in de zinnelijke wereld gewoon zijn, overal waar wij eene wer-
king zien, ook eene oorzaak te vinden, daarom besluiten wij valschelijk tot 
eene eerste oorzaak aller dingen, ofschoon zulk eene oorzaak niet meer bin-
nen het bereik valt van onze andere begrippen, en met de ervaring in strijd is. 
»Bij ontelbare groepen van natuurverschijnselen" zegt Czolbe, »valt het niet 
te betwijfelen, dat zij ontstaan, m. a. w. het uitwerksel van oorzaken zijn. 



Daaruit heeft men de onjuiste inductieve gevolgtrekking afgeleid, dat ook de 
natuur of het »Al" eene oorzaak moet hebben enz. De ervaring levert echter 
niet alleen geen enkel bewijs, dat de stof en de ruimte ontstaan zijn, veran-
derd en vernietigd kunnen worden, maar men kan zich daarvan zelfs niet 
eens een begrip vormen. Daarom moeten ruimte en stof eeuwig genoemd 
worden." De phrenologen (schedelkenners), die leeren, dat de afzonderlijke 
verstandshoedanigheden — niet als een zielsgeheel, gelijkmatig door de gan-
sche massa der hersenen verspreid zijn, maar aan bepaalde plaatsen gebon-
den en in hare sterkte afhankelijk zijn van de meerdere of mindere stoffelijke 
ontwikkeling dier respectieve hersendeelen, schijnen aan te nemen of te ge-
looven, dat hunne leer in tegenspraak is met de ontkenning van aangeboren 
begrippen.  Zij houden eene zekere aangeboren stoffelijke organisatie der 
hersenen voor de voorwaarde der geestelijke ontwikkeling, en meenen, dat 
het individu zich aan dezen natuurkundigen invloed, wat zijn geestelijke ont-
wikkeling betreft, maar in geringe mate kan onttrekken. De juistheid dezer 
leer in den boven aangeduiden vorm, waartegen zich evenwel zeer gewich-
tige, wetenschappelijke bedenkingen laten aanvoeren, eenmaal aangenomen 
zijnde — gelooven wij toch nog, bij een nauwkeuriger onderzoek, een werke-
lijke tegenstrijdigheid tusschen haar en de ontkenhing der aangeboren ideeën 
niet te vinden. Ook wij hebben gezien, dat de stoffelijke organisatie der her-
senen de geestelijke ontwikkeling in de eerste plaats bepaalt, maar die ont-
wikkeling kan slechts plaats grijpen in vereeniging met de uitwendige in-
drukken der objectieve wereld. Ontbreken deze laatste, dan ontbreekt ook 
elke weerkaatsing van de beelden der wereld op de stoffelijke grondvlakte 
der hersenen, hoe uitstekend deze ook georganiseerd mogen zijn. Van deze 
zoo verschillende organisatie hangen de kracht en sterkte der zielebeelden 
wederom af. Is het nu juist, dat de bijzondere, geestelijke hoedanigheden tot 
bepaalde plaatsen der hersenen zijn gelocaliseerd, dan volgt daaruit niets an-
ders, dan dat de uitwendige indrukken, al naar het verschil in geestelijke na-
tuur, zich in verschillende richtingen binnen het denkorgaan verdeelen en 
vasthechten aan elk daaraan beantwoordend deel; er heeft, om mij zoo eens 
uit te drukken, eene inwendige aantrekking plaats tusschen de indrukken 
eener bepaalde soort en de afzonderlijke hersendeelen. Hoe grooter, hoe stof-
felijk beter-gevormd deze laatste zijn, des te gemakkelijker en veelvuldiger 
zullen zij dan ook hunne aantrekking uitoefenen, en des te krachtiger zal de 
respectieve geestelijke hoedanigheid zich, ingevolge van het sterker ontwik-
kelde stoffelijk substraat, kunnen ontwikkelen. Een analoog voorbeeld van 
zoodanige aantrekking in de physische en lichamelijke wereld bezitten wij in 



de werking van vele geneesmiddelen. Vele dier laatste, in het dierlijk lichaam 
gebracht, vertoonen een zeer streng bepaalde en krachtige betrekking tot 
sommige organen, stelsels of weefsels des lichaams, voornamelijk tot het ze-
nuwstelsel of bepaalde afdeelingen daarvan.

Sommige werken voornamelijk op de peripherische zenuwen, andere op 
het ruggemerg, weder andere op de hersenen, en hierbij weder op enkele 
deelen van deze afdeelingen ; hieruit blijkt ten klaarste, dat, dewijl ze met het 
bloed door het geheele lichaam worden geleid, zij toch slechts op bepaalde 
plaatsen worden aangetrokken. Op gelijke wijze kan het zijn met de van 
buiten komende indrukken.

Wij willen Noël niet tegenspreken als hij zegt, dat men ten gevolge van de 
ervaring, bij kinderen opgedaan, genoodzaakt is eene inwendige dispositie 
aan te nemen, die eene bepaalde richting aan de begeerte geeft, en eene be-
paalde soort van voorstellingen boven andere doet verkiezen. Maar deze 
verhouding is niet het gevolg van aangeboren geestelijke hoedanigheden, 
denkbeelden of begrippen, maar niets anders dan aangeboren stoffelijke dis-
positie voor de ontwikkeling van bepaalde hoedanigheden, op grond van 
zintuigelijke en empirische kennis.

Niemand zal ooit kinderliefde openbaren, hoe groot zijn orgaan daarvoor 
ook zijn moge, als hij nimmer met kinderen heeft omgegaan. De zucht tot 
vernielen, bouwen, hebben, enz. enz. kan slechts door voorwerpen worden 
ontwikkeld en zonder deze zou die zucht eeuwig hebben gesluimerd ; muzi-
kaal gevoel zonder muziek, kleurenliefde zonder kleuren, plaatsgevoel zon-
der plaats, het is ondenkbaar. Het vermogen om te vergelijken en te besluiten 
kan alleen dan zich openbaren, als er dingen zijn om te vergelijken en voor-
werpen om te besluiten.

Verder moet men niet vergeten, dat de betrekking tusschen de phrenolo-
gische organen en de uitwendige indrukken ook omgekeerd ontstaan kan 
tengevolge van vroeger verworven kennis. Wanneer het waar is, dat de her-
senen in haar geheel, ten gevolge van voortgezette psychische werkzaam-
heid, in grootte en hoedanigheid toenemen, dan kan — altijd in de vooron-
derstelling, dat de stellingen der phrenologie juist zijn — het even zoo goed 
mogelijk zijn, dat ten gevolge van de herbaalde indrukken der buitenwereld 
en de in een zekere richting voortgezette psychische werkzaamheid in het 
tijdperk dat de hersenen nog in groei en vorm toenemen, het respectieve 
phrenologische orgaan ook materieel sterker werd ontwikkeld — even als een 
spier door oefening groeit en meer kracht erlangt. 1)



Alzoo, waar wij ook schouwen, nergens bespeuren wij bepaalde weten-
schappelijke feiten, die ons noodzaken tot het aannemen van aangeboren be-
grippen, die door eene hoogere macht, buiten ons, in onze ziel zouden zijn 
neergelegd. De natuur kent noch oogmerken, noch doeleinden, noch andere, 
haar van buiten en boven opgedrongen geestelijke of stoffelijke beperkingen ! 
Zij heeft zich van het begin tot het einde organisch, uit zichzelf ontwikkeld en 
zij ontwikkelt zich nog steeds op dezelfde wijze. Wij besluiten dit belangrijk 
hoofdstuk met de behartigingswaardige woorden van Moleschott: »In het 
schoolonderwijs over het denken, wordt den leergierigen knaap het begrijpen 
gewoonlijk daarom zoo moeilijk gemaakt, omdat de school het niet zoo ver 
weet te brengen, dat zij het vormen van oordeelen, begrippen en besluiten 
aan de frissche werkelijkheid ontleent. Hoe weinig het ook gelukt, toch is 
men er ijverig op uit, den leerling in te prenten, dat hij zijn blikken moet af-
wenden van den groenen boom, dat hij het denken moet abstraheeren van de 
stof, om toch goede afgetrokkene begrippen te bekomen, met welke begrip-
pen de mishandelde hersenen zich in eene schimmenwereld blijven bewe-
gen."

1)   Mijne meening aangaande de phrenologie vindt men breedvoeriger in mijn geschrift:  
«Physiologische Bilder" 2 Band. pag. 129 en v.



HET GODSBEGRIP.

God is een wit stuk papier, waar niets anders op staat, dan wat gij zelf 
daarop hebt geschreven. ! ! ! LUTHER

In zijn goden teekent zich de mensch. SCHILLER

De angst was de moeder der goden. ! PETRONIUS

God is een enkel niets; hij kent noch tijd noch plaats ; hoe meer gij naar 
hem grijpt, hoe meer hij u ontvliedt.!  ANGELUS SILESIUS (1674—1677).

Wanneer het waar is, dat er geen aangeboren begrippen, zijn, dan is ook de 
onderstelling valsch, dat het z. g.  godsbegrip, of het begrip van een hoogste 
persoonlijk wezen, dat de wereld heeft geschapen, die regeert en onderhoudt, 
den mensch van nature zou zijn ingeschapen, niet van den menschelijken 
geest zou zijn te scheiden, door geene redeneeringen des verstands te weer-
leggen.

De aanhangers dier leer beweren, dat er blijkens de ervaring geen volk of 
individu wordt gevonden, hoe ruw en onwetend het ook zij, bij hetwelk geen 
godsbegrip of een geloof aan een hoogste persoonlijk wezen zou worden 
gevonden. – Een nauwkeuriger kennis evenwel en eene onbevangen waar-
neming der individuen en volken in den ruwen natuurstaat leeren juist het 
tegendeel ; volgens het eenstemming getuigenis van kooplieden, natuurkun-
digen, zeelieden en zendelingen zijn er vele volken, die of in 't geheel geen 
spoor van godsdienstig geloof bezitten, of dit althans op zulk eene mis-
vormde en onvolkomen wijze openbaren, dat het den naam van godsdienst 
niet meer verdient.

Zeker, alleen een reeds bevooroordeeld verstand kan in den zoogenoemden 
dier-cultus der oudere en nieuwere volken iets ontdekken, wat op een eigen-
lijk godsgeloof gelijkt.

Het is volstrekt geen uitvloeisel van eenig godsbegrip, dat wij den mensch 
hulde zien bewijzen aan dieren, die hij weet dat hem schaden of nuttig zijn ; 
dat de Egyptenaar den stier of den krokodil, de Indiaan de ratelslang, de 
Afrikaan de Congoslang aanbidt, enz. Voor den neger op Guinea is een steen, 
een blok hout, een boom, eene rivier, een alligator, een bundel lompen, een 
slang, een voorwerp van goddelijke vereering. In zoodanige vereering echter 
wordt niet het denkbeeld uitgedrukt van een boven natuur en menschen 



staand, alles beheerschend, almachtig of alwijs wezen, dat de wereldorde 
bestuurt, maar enkel blinde angst voor zekere natuurkrachten, die den on-
beschaafden mensch vreeselijk en bovenaardsch toeschijnen, omdat hij niet in 
staat is, den innerlijken samenhang der dingen te doorzien. Deze blinde angst 
of onbepaalde vrees voor het onbekende vindt men ook bij de dieren en heeft 
voorzeker slechts een zeer verwijderde overeenkomst met het ware godsge-
loof. Wanneer werkelijk het begrip van een hoogste, persoonlijk wezen en 
wereldbestuurder der menschelijke natuur onuitwischbaar en op bovenzin-
nelijke wijze ware ingeprent, dan was het niet mogelijk, dat dit denkbeeld 
zich op zulk een duistere, onvolkomene, ruwe en onnatuurlijke wijze als in 
bovengenoemden dier-cultus zou openbaren. Het dier is, wat zijn geheele 
wezen betreft, aan den mensch ondergeschikt, maar staat niet boven hem; en 
een god in de gedaante van een dier is geen god, maar een dwaasheid. 
Engelsche reizigers in Noord-Amerika (London Athenaeum, Juli 1849) ver-
halen »dat de godsdienstige begrippen der lndianen van het Oregon gebied 
tot een zeer lagen gedachtenkring behooren. Het is twijfelachtig, of zij zelfs 
wel eens eene voorstelling van een hoogste wezen hebben. Het woord God  
heeft men natuurlijk spoedig trachten te vertalen, doch in geen enkel Ore-
gonsch dialekt was, zelfs met behulp van zendelingen en bekwame tolken, 
een gepast woord daarvoor te vinden. Hun grootste god heet wolf en deze 
schijnt, volgens hunne beschrijvingen, een soort van bastaardding tusschen 
eene godheid en een dier te zijn.

De z. g. Kaloschen, een Indiaansche stam, hebben in 't geheel geen uitwen-
digen eeredienst, zij stellen zich het hoogste wezen voor onder het beeld van 
een raaf. Van de Tusken, eene tot het mongoolsche ras behoorenden volks-
stam aan den noord-oostelijken uithoek van het Aziatische vasteland, welk 
volk overigens goede eigenschappen bezit, verhaalt de britsche luitenant 
Hooper: »of bij hen een duister gevoel van een Voorzienigheid, van een hoo-
ger zoogenaamd wereldbestuur voorhanden is, of zij een goeden geest naast 
hunne duivelen vereeren, wij konden dit niet ontdekken, of liever daarvan 
ontdekten wij geen spoor." Van de Gorrados, de voormalige meesters der 
provincie Rio de Janeiro, wordt door Burmeister verhaald, dat behoefte aan 
godsdienst bij hen niet aanwezig schijnt te zijn. Zij gaan de kerkdeuren voor-
bij zonder het hoofd te buigen, of den hoed af te nemen. De Zuid-Ameri-
kaansche wilde of oermensen heeft geenerlei godsdienstig bewustzijn ; hij 
ondergaat den doop, maar weet niet, wat deze beteekent. »De inboorlingen 
van Australie," zoo verhaalt Haszkarl (Australien und seine Colonien, 1849),  
»hebben geen begrip van eenen schepper of zedelijk wereldbestuurder, en 



alle pogingen om hun dit begrip bij te brengen, eindigen met onzin of met 
een plotseling afbreken van het gesprek." De Fransche schipbreukeling Nar-
cisse Pelletier, die 17 jaren onder zulke wilden bij First Red Rock Point ten 
zuiden van Kaap Direction, doorbracht, deelt mede, dat zij geen idee van een 
hooger wezen en diensvolgens ook geenerlei godsdienstige vormen bezitten. 
De Betjuanen, een der meest intelligente stammen van Zuid-Afrika, hebben 
niet de flauwste voorstelling van een hooger wezen en in hunne taal is geen 
woord te vinden voor het begrip God. (Zie Andersson's reis in Zuid-Afrika, 
Londen 1856.) De zendeling Moffat verhaalt van hen: »ik heb dikwijls 
gewenscht iets te vinden, waarmede ik op het hart  der inboorlingen zou 
kunnen werken, ik heb bij hen naar een altaar voor den onbekenden God ge-
zocht, naar eene vingerwijzing op het geloof hunner voorouders, of de on-
sterfelijkheid der ziel, of eenig ander religieus begrip. Maar zij hebben nooit 
aan iets dergelijks gedacht.

Als ik tot de voornaamsten onder hen sprak van eenen Schepper, die hemel 
en aarde regeert, — van den zondeval en de verlossing der wereld, — van de 
opstanding uit de dooden en het eeuwige leven, dan kwam het hun voor, als-
of ik van dingen sprak, nog fabelachtiger, nog ongeremder en belachelijker 
dan hunne zinledige verhalen van leeuwen, hyena's en jakhalzen. Wanneer ik 
hun zeide, dat men zulke en andere godsdienstregelen noodzakelijk moet 
kennen en gelooven, dan gaven zij over dit zeggen de hoogste verwondering 
te kennen, even alsof dit te onnoozel was dan dat zelfs de domste daar naar 
luisteren zou." Van de Kaffers, een, gelijk men weet, lichamelijk en geestelijk 
vrij wel ontwikkeld ras, verhaalt Oppermann: »een voorstelling van een 
hoogste wezen hebben zij in de verte niet; hun opperhoofd is hun God." De 
onschuldige Hottentotten gelooven wel aan een goed en slecht beginsel, doch 
zij kennen geen tempels en hebben geen eeredienst, met uitzondering van de 
feestelijke dansen ter eere der volle maan en de vereering van een kleinen 
glimmenden kever, die voor een halven God gehouden wordt. De Boschjes-
mannen, eene dwergachtige variëteit der laatstgenoemden, kennen geenerlei 
godsdienst. 

In het rollen van den donder gelooven zij de stem van booze geesten te 
vernemen ; zij antwoorden daarop met vloeken en verwenschingen.

De Schiuk-Indianen schijnen, volgens de berichten van Paul Kane, evenals 
ook de meeste andere stammen der roodhuiden, niet het minste godsdienstig 
gevoel te bezitten. Alles leiden zij af van den grooten geest, doch deze groote 
geest is bij hen een zeer onbepaald iets en volstrekt niet het voorwerp van 
eenige soort van vereering. Van de bewoners der Kingsmill-eilanden (Zuid-



Mikronesië) verhaalt Randall aan de zendelingen : »een eigenlijken gods-
dienst bezitten zij niet, evenmin tempels en afgodsbeelden. Daarentegen aan-
bidden zij «geesten" op wie zij echter, na 't heersen eener verwoestende 
ziekte, bijna alle vertrouwen hebben verloren.'' Van de Indianen in Nieuw-
Granada, de goed ontwikkelde en moedige Goajiren, wordt door een bericht-
gever in de Revue des deux mondes verhaald: »zij schijnen geen anderen 
godsdienst te hebben dan de liefde tot de vrijheid, en ik heb nooit kunnen 
uitvorschen, of zij in waarheid aan den grooten geest en aan de onsterfelijk-
heid der ziel gelooven. Slechts als de donder zich laat hooren, dan steken zij 
alles in brand en heffen een vervaarlijk geschreeuw aan, als wilden zij geluid 
met geluid vergelden.'' De Karens in het koninkrijk Pegu (Indië) gelooven, 
volgens de berichten eens engelschen officiers, aan geen God en gelooven en-
kel aan de inwerking van twee booze geesten. De bewoners van Pasummah 
Labar op het eiland Sumatra aanbidden noch goden, noch andere voorwer-
pen, hebben geen priesters en geen begrip van een hoogste wezen, dat alle 
dingen geschapen heeft. Onder de negers van Oukanyama, een der vele sta-
tions in Zuid-Afrika, kon Ladislaus Magyar geen spoor van godsdienst ont-
dekken ; zooals het schijnt, vereeren zij hun koning als hoogste godheid en 
zoeken diens gunst door vele menschen- en dierenoffers te winnen.

De Fidschi-eiIanders stellen hun oppersten god (Ndengei) voor als een 
wezen, dat voor geen enkel gevoel vatbaar is, uitgenomen den honger hij 
leeft in een afgelegen hol met zijn speelmakker Uto, eet, drinkt, en geeft 
antwoord aan de priesters die hem ondervragen. De Tucunas-Indianen van 
den bovenloop der Amazonen-rivier (Peru) kennen, volgens de mededeelin-
gen van Bates, (Londen 1864) eveneens slechts een boozen geest, aan wien zij 
alle kwaad en ellende toeschrijven, terwijl zij van een Schepper of van een 
goedgunstig gezind hooger wezen in 't geheel geen denkbeeld hebben. De 
Latuka's (omstreeks de bronnen van den Nijl) bezitten, volgens S. W. Baker 
evenmin eenig spoor van godsdienst of geloof aan eenigen god; ja zelfs de bij 
de Negers zoo gebruikelijke Fetisch-aanbidderij is bij hen onbekend. —

Van de bewoners van Vuurland verhaalt de beroemde Charles Darwin, dat 
hij en zijne metgezellen, bij gelegenheid van de reize om den aardbol door het 
schip Beagle volbracht, niet konden ontdekken dat zij aan iets geloofden wat 
wij een god zouden noemen, of dat zij eenige godsdienstige gebruiken 
bezaten. De over den halven aardbol verstrooide Zigeuners zijn, volgens de 
nauwkeurige onderzoekingen van G. Leiand (The English Gipsies and their 
language. London, 1873) «volslagen atheïsten" en bezitten geen spoor van 
godsdienstig geloof — zelfs daar niet, alwaar zij sedert eeuwen te midden 



van godsdienstige volken wonen. Van de Dschuangas, een oorspronkelijk na-
tuurvolk in Indië, dat zich beschouwt als de rechtstreeksche afstammelingen 
der eerste menschen, verhaalt de engelsche overste Dalton, dat zij niet eens 
aan tooverij gelooven; in hunne taal bestaat geen woord voor God of hemel of 
hel, en zij hebben, voorzoover men weet, ook geen voorstelling van een leven 
hiernamaals. Bij tegenspoed offeren zij kippen, aan de zon on de aarde, ten 
einde een goeden oogst te bekomen ; overigens geen spoor van eeredienst bij 
hen. Soortgelijke of gelijke feiten bij verschillende volken in den natuurstaat 
kan men schier in elke reisbeschrijving vinden. 1) — De beroemde godsdienst 
van Buddha weet niets van God of onsterfelijkheid. Even atheïstisch als het 
Buddhisme, zijn de beide godsdiensten der Chineezen, zoodat, volgens 
Schopenhauer (Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden 
Grunde, 2e Auflage, 1847) de Chineesche taal voor God en scheppen in 't ge-
heel geen termen bezit. Volgens dienzelfden schrijver kent de openbaring en 
het begrip van een persoonlijk God oorspronkelijk slechts toe aan een enkel 
volk, aan de Joden, n, l. en dit begrip heeft zich van hen uit voortgeplant in 
de uit het Jodendom voortgesproten godsdiensten, het Christendom en Ma-
homedanendom. De Japanneezen, die in zedelijkheid, zeden en staatsinricht-
ingen, algemeen worden geacht zoo hoog te staan, gelooven noch aan God, 
noch aan persoonlijk voortbestaan ; zij zijn volgens de uitdrukking des 
Amerikaanschen reizigers Burrow, die hunne prachtige doodenstad bezocht, 
»een volk van atheïsten." En toch beweert de britsche reiziger Alcock, dat van 
alle volken der aarde (de Chineezen misschien uitgezonderd) de volksbescha-
ving bij de Japanneezen het verst is gevorderd.

Iets dergelijks nemen wij waar in onze eigene omgeving ten aanzien van 
zoodanige personen, bij wie opvoeding, onderwijs of voorbeeld geen aanlei-
ding hebben gegeven om het begrip van een hoogste wezen op te wekken. 
Vaak genoeg leest men, dat er in groote steden als Parijs en Londen, men-
schen voor het gerecht verschijnen, die van ideeën als God, onsterfelijkheid 
en godsdienst, ook niet het minste denkbeeld hebben. De jongste volkstelling 
in Engeland heeft aan 't licht gebracht, dat aldaar zes millioen menschen 
wonen, die nooit den drempel eener kerk hebben overschreden en die niet

1) Een aantal andere, goed gestaafde voorbeelden van bepaald godadienstlooze volken 
zijn door Sir John Lubbock verzameld. Zie diens werk: «Die vorgeschichtliche Zeit enz." 2 
Band. pag. 273 e. v. (Jena,  1814).

Eveneens F. W. Farrar in diens opstel over de algemeenheid van het geloof aan God en 
onsterfelijkheid; in de «Antropol. Review" (London, 1864) de Augustus-aflevering: pag. 
CCXVII e. v.



weten, tot welke sekte of kerkgenootschap zij behooren. 1) De doofstomme 
Meystre had, zooals wij in 't voorgaande hoofdstuk verhaald hebben, geen 
idee van een God en men kon hem dit denkbeeld niet bijbrengen, in weerwil 
van alle daartoe aangewende pogingen. Daar ter plaatse werd reeds gewezen 
op de dierlijke en redelooze natuur van zulke menschelijke wezens, die nooit 
eenigen omgang met huns gelijken hebben gehad en alle geestelijk gevoel 
ontberen. Wanneer de natuur niet in staat is, als leer en opvoeding ontbreken, 
met des te meer kracht zich te laten gelden, dan moet daaruit volgen, dat de 
natuur van zulke oorspronkelijke begrippen niets weet. Wilde men het gods-
begrip een aangeboren denkbeeld noemen, dan kan men ten slotte ook niet 
anders handelen dan het idee van een boos, met hooger macht toegerust 
wezen, een duivel, satan, één of meer daemonen datzelfde praedikaat toe te 
kennen. Want het geloof aan booze, den mensch vijandelijke genieën of 
machten heeft dezelfde verbreiding ja bij de natuurvolken eene nog wijdere 
beteekenis en verbreiding, dan het geloof aan een goedgunstig god. 2)

Niemand heeft den zuiver menschelijken oorsprong van het godsbegrip be-
ter verklaard en aangetoond dan Ludwig Feuerbach.

Deze noemt alle voorstellingen van God en het goddelijk wezen anthropo-
morphismen, d. w. z. voortbrengselen der menschelijke fantasie en van men-
schelijke begrippen, gevormd naar het voorbeeld van 's menschen eigene in-
dividualiteit, en hij zoekt den oorsprong van het anthropomorphisme in het 
afhankelijkheidsgevoel en den slaafschen zin, welke den mensch van nature 
eigen is. »De buiten- en bovenmenschelijke god" zegt Feuerbach «is niets an-
ders dan het buiten- en bovennatuurlijke ik, het uit zijne sfeer gerukte, boven
zijn objectief wezen gestelde subjectieve wezen van den mensch." — »God is

1) Men rekent, dat er tegenwoordig in Engeland één millioen menschen wonen die niet 
gedoopt zijn en die zich tot geen kerkgenootschap bekennen. «Wat kunt gij mij verhalen 
van Jezus Christus ? vroeg een geestelijke eens aan een Londensch straatmensch. «lk heb 
nooit van dien gentleman gehoord !" was het antwoord.

2) De volkeren aan den Gaboon in Z. Afrika hebben geesten, die bergen, bosschen en wa-
teren bewonen, dus Dryaden en Najaden ; zij hebben den boozen geest Mbuiri, die bij hen 
voor den heer der wereld geldt en dien zij eer bewijzen om zijn toorn af te wenden ; om 
den goeden geest bekommeren zij zich weinig; deze, Ndschambi toch doet hun geen leed.

Het geloof aan den duivel maakt ook een voornaam bestanddeel uit van den christe-
lijken godsdienst, en is ook eigenlijk eene moeilijk te vermijden konzekwentie van het 
werkelijke godsgeloof, daar zonder zulk een boozen geest het bestaan van het booze in de 
wereld absoluut onverklaarbaar blijft. Zie hierover uitvoeriger mijn werkje, getiteld: "Der 
Gottesbegriff und dessen  Bedeutung in der Gegenwart." (Leipzig, 1874), 2e Aufl.



het zelfbewustzijn des menschen. De  mensch schiep God naar zijn eigen 
beeld." Werkelijk is de geschiedenis van alle godsdiensten een doorloopend 
bewijs voor deze stelling; en hoe kon het ook anders ? zonder kennis of be-
grip van  het absolute, zonder eene onmiddellijke openbaring, waarvan het 
bestaan wel door bijna alle godsdiensten wordt gepredikt, maar nooit bewe-
zen werd, — kunnen de voorstellingen omtrent God,  onverschillig tot 
welken godsdienst zij behooren, niet anders dan menschelijke voorstellingen 
zijn ; en daar de mensch in de levende natuur geen hooger, geestelijk meer 
begaafd wezen kent dan zichzelf, zoo kunnen zijne voorstellingen omtrent 
een hoogste wezen ook niet anders dan aan zijn eigen ik ontleend zijn — zij 
moeten eene idealiseering van hem-zelf uitmaken.

Daarom werden ook te allen tijde, de toestanden, wenschen, verwachtin-
gen, ja de mate van geestelijke ontwikkeling en bijzondere geestesrichting 
van een volk, het nauwkeurigst en getrouwst afgespiegeld in zijn godsdien-
stige voorstellingen ; wij zijn zelfs gewoon uit den godsdienst van eenig volk 
tot zijn geestelijke individualiteit en tot den graad zijner ontwikkeling te be-
sluiten. Men denke hierbij aan den dichterlijken, met ideale kunstgestalten 
bevolkten hemel der Grieken, waarin de in eeuwige schoonheid en jeugd 
bloeiende goden op menschelijke wijze genoten, lachten, streden en intriges 
sponnen, terwijl zij de innerlijke bekoorlijkheid van hun bestaan slechts von-
den in een persoonlijk ingrijpen in der menschen lot, eenen hemel, die eens 
Schiller bezielde voor zijn schoon dichtstuk »die Götter Griechenlands !" Men 
denke aan den toornigen, somberen Jahu of Jehovah der Joden, die tot in het 
3° en 4e geslacht straft; aan den Christelijken hemel, in welken God zijn on-
eindige almacht met zijnen Zoon deelt en de hemelsche rangorde der geza-
ligden op zuiver menschelijke wijze bepaalt; aan den hemel der Katholieken, 
in welken de in den schoot des Heilands liggende maagd Maria hare zachte, 
vrouwelijke overredingskunst ten gunste der strafschuldigen bij den he-
melschen rechter aanwendt; aan den hemel der Oosterlingen, die bloeiende 
houri's in menigte, ruischende watervallen, eeuwige koelte en een eeuwig-
durend, zinnelijk genot belooft; aan den hemel des Groenlanders in welken 
diens hoogste wensch zich uitspreekt in den rijksten overvloed aan visch en 
traan; aan den hemel van den jagenden Indiaan, in welken eene eeuwige rijke 
jacht het loon der zaligen wordt; aan den hemel der Germanen, die in het 
Walhalla de meê dronken uit de schedels der verslagen vijanden, enz. enz.

— Ook in de wijze van uiterlijke godsvereering, in den cultus, toont Feuer-
bach die zuiver menschelijke voorstellingswijze overal met duidelijkheid aan. 
De Griek offert vleesch en wijn aan zijn goden; de neger spuwt zijn afgods-



beelden de gekauwde spijzen als een offer in 't aangezicht; de Ostiaken be-
smeren hun goden met bloed en vet en stoppen hun neus vol met snuif; de 
Christenen en Mahomedanen meenen hun goden door persoonlijke toe-
spraak (gebed) te verzoenen. Overal vinden wij menschelijke zwakheden, 
menschelijke hartstochten, menschelijke genotzucht! Alle volken en gods-
diensten hebben de gewoonte gemeen, uitstekende menschen onder de 
goden of heiligen op te nemen, — een opvallend bewijs voor het menschelijk 
wezen van het godsbegrip ! Hoe juist en treffend is de opmerking van Feuer-
bach, dat de beschaafde menseh een veel hooger wezen is dan de god der 
wilden, de god wiens verstandelijke en lichamelijke geaardheid natuurlijk in 
rechte rede staat tot, den onfwikkelingstrap zijner vereerders, Deze nood-
zakelijke samenhang tusschen het menschelijke en het goddelijke, de af-
hankelijkheid van het laatste van het eerste, drong zichzelf onwillekeurig op 
bij eenen Luther, die zeide : «Wanneer God alleen om zichzelf in den hemel 
was gezeten, evenals een blok hout, dan was hij geen god." En de grieksche 
wijsgeer Xenophanes van Kolophon (572 v. C.) bestreed het bijgeloof zijner 
landslieden met de woorden : »De stervelingen meenen, dat de Goden hunne 
gestalte, kleeding en spraak hebben aangenomen. De negers dienen zwarte 
goden met stompe neuzen, de Thrakiers hebben goden met blauwe oogen en 
rood haar. En als de ossen en leeuwen handen hadden om beelden te maken, 
dan zouden zij de goden afbeelden in eenen vorm, dien zij zelf hebben."

Is het eenvoudig, menschelijk verstand niet in staat geweest, zich een 
zuiver en afgetrokken begrip van het absolute te verwerven, het verstand der 
wijsgeeren heeft in dezen, zoo mogelijk nog grooter schipbreuk geleden. 
Wilde iemand zich de moeite geven, van alle wijsgeerige definities die van 
God, van het absolute, van den wereldgeest, van het reine zijn, of van de z. g. 
wereldziel der natuurphilosophen zijn uitgevonden, bijeen te voegen, er zou 
een verwonderlijk mengelmoes voor den dag komen, waarin sedert den aan-
vang der historische tijden tot heden, in weerwil van alle gewaande vorde-
ringen  der wijsgeerige wetenschappen niets werkelijk nieuws of beters is aan 
't licht gebracht. Aan schoone woorden en fraai klinkende phrasen zou het 
daarbij, wel is waar, niet ontbreken, maar zulke woorden en phrasen kunnen 
het gemis aan innerlijke waarheid niet bedekken. »Is men" vraagt Czolbe, 
»heden met de kennis van het bovenzinnelijke ook zelfs maar eene schrede 
verder gekomen dan voor duizenden van jaren? Wat is, al hetgeen men daar-
van bezit, meer dan ijdele woordenpraal, namen zonder inhoud?" — «Daar-
uit volgt," zegt Virchow, »dat de mensch buiten zich zelf niets te begrijpen 
heeft, en dat alles buiten hem, transcendent voor hem is."



Hooren wij b. v. hoe de wijsgeerige natuurvorscher Fechner zich onlangs in 
zijne Zendavesta over dat begrip uitliet: »God, als totaliteit van het zijn en 
werken heeft geene buitenwereld meer buiten zich, geen wezen uitwendig 
tegenover zich; hij is de eenige en de alleene ; alle geesten bewegen zich in de 
inwendige wereld van zijnen geest; alle lichamen bewegen zich in de inwen-
dige wereld van zijn lichaam ; hij beweegt zich zuiver in zich zelf, wordt door 
niets van buiten meer bepaald, bepaalt zich zuiver uit zich zelf, terwijl hij de 
bepalende beginselen van alle bestaan insluit." Welk denkend mensch is in 
staat zich uit zulke volzinnen eene heldere voorstelling te vormen van het-
geen de maker dezer definitie heeft bedoeld! Een god, in wiens lichamelijk en 
geestelijk inwendige alle geesten en lichamen zich bewegen en die daarbij 
slechts in zich zelf wordt bewogen en door niets van buiten meer bepaald 
wordt ! ! Wanneer alle geesten zich in den geest, alle lichamen zich in het
lichaam gods bewegen, wanneer hij geene buitenwereld meer buiten zich 
kent, hoe kan hij dan nog een persoonlijk god zijn? of een wezen, van het-
welk men nog in't algemeen kan spreken, als van iets, dat van de wereld on-
derscheiden is ? Is hij dan niet veel meer het inbegrip van alle lichamelijk en 
geestelijk bestaan, of de totaliteit der wereld zelf, die de definitiemaker zich 
in de gedaante van eene persoon gedacht heeft, terwijl juist de wereld in hare 
oneindige veelheid en menigvuldigheid de ontkenning eiker personificatie is! 
Die voorstelling van eene door de geheele wereld verbreide en in hare uitin-
gen zich onmiddellijk openbarende godheid heeft men met een wijsgeerigen 
term »de pantheïstische voorstelling" genoemd, en wel in eenen tijd, toen 
men van het hedendaagsche standpunt der natuurwetenschappen nog geen 
denkbeeld had. Maar onze moderne wijsgeeren zijn liefhebbers van oude 
groenten, die zij met nieuwe spreekwijzen opwarmen en ons opdisschen als 
eene spiksplinternieuwe uitvinding van hun philosophische keuken.



PERSOONLIJK VOORTBESTAAN.

Van het oogenblik af, dat de dood is ingetreden, mist het lichaam, zoowel als de 
ziel, alle gevoel en gewaarwording, evenals vóór de geboorte.   PLINIUS.

— Uw beste rust is de slaap ; dien geniet gij dikwijls en toch siddert gij voor den 
dood, die niets anders is !  ! ! ! ! ! ! !     SHAKESPEARE.

Bedenk dat gij stof zijt en dat gij tot stof zult wederkeeren !

Wij meenen in een voorgaand hoofdstuk den innigen en onverbreekbaren 
samenhang van geest en lichaam, van ziel en hersenen en de onvoorwaarde-
lijke afhankelijkheid der ziel, in alle waarneembare uitingen des levens, van 
haar stoffelijk substraat, door sprekende feiten te hebben aangetoond ; wij 
hebben tevens gezien, hoe die ziel tegelijk met dit substraat ontstaat, groeit, 
afneemt, kwijnt. Al ligt het ook buiten ons bereik, ons over het eigenlijke hoe 
van dezen samenhang eene bepaalde voorstelling te vormen, wij zijn toch 
door genoemde feiten gerechtigd tot de uitspraak, dat dit verband op zoo-
danige wijze bestaat, dat aan een voortdurende scheiding van beide niet te 
denken valt. Evenmin als er gedachten kunnen zijn zonder hersenen, even-
min kan er een normaal gevormd en gevoed hersenorgaan bestaan dat niet. 
denkt; in deze wet wordt de hoofdstelling onzer philosophische natuur-
beschouwing herhaald : »geen stof zonder kracht ! geen kracht zonder stof !" 

— »Het is even onmogelijk," zegt Moleschott, »dat gezonde hersenen niet 
denken, als dat de gedachte aan eene andere stof dan de hersenen zou toebe-
hooren."  1)

Een geest zonder lichaam, een denken zonder zelfstandigheid, is een even 
ondenkbaar iets, als electriciteit en magnetisme zonder een metaal of eene 
andere stof, waarin deze krachten werkzaam en zichtbaar worden. In over-
eenstemming hiermede hebben wij aangetoond, dat de ziel niet met zooge-

1) Wel is waar leert de heer Ringscis, dat de afgestorvenen en wederopgestanen, dus de 
geesten, »zonder hersenen denken," maar waarom heeft de heer Ringscis, om de bewijs-
kracht dier stelling te versterken, er niet bijgevoegd, dat men bij nacht menschen heeft 
gezien, die het hoofd onder de armen droegen ? Dat men bij de laagste diersoorten in 't 
algemeen nog geen analoog van hersen- of  zenuwstelsel heeft kunnen ontdekken, kan om 
velerlei redenen, die wij hier moeilijk kunnen opsommen, de waarheid onzer stelling in 
niets verminderen.



naamde aangeboren ideeën ter wereld komt, dat zij niet een ens per se kan 
zijn, maar dat hare ontwikkeling gelijken tred houdt met de ontwikkeling en 
volvorming der voor zielefunctiën dienende organen, als mede met het aan-
tal, den aard en de menigvuldigheid der van buiten komende indrukken. Met 
zulk een samenstel van feiten voor oogen, kan de onbevooroordeelde na-
tuurkundige niets anders dan zich beslist tegen de idee eener individuëele 
onsterfelijkheid, tegen een persoonlijk voortbestaan na den dood verklaren. 
Met den ondergang en het verval van zijn stoffelijk substraat en het uittreden 
uit die omgeving, door welke alleen het bewustzijn mogelijk en tot eene per-
soonlijkheid wordt, moet ook het geestelijk bestaan een einde nemen ; dit 
bestaan toch zagen wij uit dezen dubbelen bodem, en in de innigste afhanke-
lijkheid daarvan, opgroeien. Alle kennis welke dit bestaan ten deel viel, heeft 
betrekking op aardsche dingen ;  het heeft zich zelf gekend en is zich zelf 
bewust geworden, enkel in, met, en door deze dingen ; het is persoon gewor-
den alleen door zich zelf te plaatsen tegenover aardsche, begrensde indivi-
dualiteiten; hoe zou het denkbaar of mogelijk zijn, dat dit wezen, afgescheurd 
van deze, even als de lucht, die hij inademt, voor hem noodzakelijke voor-
waarden, met zelfbewustheid en als dezelfde persoon zou voortbestaan? Niet 
het nadenken, maar eigenzinnige willekeur ; niet de wetenschap, maar 
slechts het geloof kan tot steun verstrekken aan het begrip van een persoon-
lijk voortbestaan. »De physiologie", zegt Karel Vogt, «verklaart zich uitdruk-
kelijk en onbewimpeld tegen een individuëele onsterfelijkheid, evenals in 't 
algemeen tegen alle voorstellingen, die zich aan een afzonderlijk bestaan der 
ziel aansluiten. De ziel vaart niet in het foetus, evenals de booze  geest in de 
bezetenen, maar zij is een produkt van de ontwikkeling der hersenen, even 
zoo goed als de spierwerkzaamheid een produkt is van de ontwikkeling der 
spier, de uitscheiding een produkt van de ontwikkeling der klier. Zoodra de 
zelfstandigheden, die de hersenen vormen, weder in denzelfden vorm wor-
den bijeengebracht, dan zullen dezelfde functiën ook weder van  voren aan 
beginnen, enz. — Wij hebben gezien, dat wij de werkzaamheid des geestes 
kunnen vernietigen, als wij de hersenen beleedigen ; wij kunnen ons even 
gemakkelijk uit de waarneming der embryonale ontwikkeling en die van het 
kind overtuigen, dat de zielswerkzaamheid gelijken tred houdt met de ont-
wikkeling der hersenen. Men   kent   geen uitingen van zielswerkzaamheid 
bij het foetus. Eerst na de geboorte ontwikkelen zich de zielswerkzaamheden; 
maar na de geboorte ook erlangen de hersenen allengs die stoffelijke vol-
komenheid, die zij kunnen bereiken. Met de veranderingen, die gedurende 



het leven in het lichaam plaats grijpen, erlangen ook de zielswerkzaamheden 
eene andere richting, en zij houden geheel op met den dood van haar orgaan! 

Werkelijk leeren de dagelijksche en eenvoudige waarneming en ervaring 
ons dan ook, dat de geestelijke werkzaamheid met de verwoesting van haar 
stoffelijk substraat te gronde gaat, of — dat de mensch sterft.

»Toen was het een gebruik" zegt Macbeth, »dat de mensch stierf wanneer 
de hersenen er uit waren." Er is geen verschijnsel, en er is nooit een verschijn-
sel geweest, dat ons zou moeten doen gelooven of doen aannemen, dat de 
ziel van een afgestorvene blijft voortbestaan; zij is dood, om nimmer terug te 
keeren. »Dat de ziel van een afgestorvene" zegt Burmeister, »met den dood 
ophoudt zich te openbaren, wordt door geen verstandig mensch geloochend. 
Geesten of geestverschijningen zijn niet dan door zieke of bijgeloovige men-
schen waargenomen."

Nadat wij zoo in 't algemeen onze meening hebben vooropgesteld, kunnen 
wij niet nalaten eenige der voornaamste motieven, die voor de onsterfelijk-
heid worden aangevoerd, aan een nader onderzoek te onderwerpen. Wij zul-
len daarbij gelegenheid vinden om deze belangrijke en belangwekkende 
vraag te toetsen aan de empirie of ervaring. Al terstond merken wij hierbij op, 
dat de ijver, waarmede men door alle tijden heen, dikwijls zonder dat daartoe 
de minste aanleiding bestond, met aanhaling van alle denkbare argumenten, 
een zaak heeft trachten te verdedigen, die uit gemakkelijk te bevroeden rede-
nen, in 't algemeen heel zelden eene ernstige   bestrijding van de wetenschap 
heeft te verduren gehad, dat deze ijver ons ietwat verdacht voorkomt. Deze 
ijver schijnt er ons op te wijzen, dat het den verdediger dier zaak eenigszins 
bang om het hart moet geweest zijn, daar het eenvoudig verstand en de dage-
lijksche ervaring in elk geval zoo weinig bewijzen weten aan te voeren ten 
gunste eener meening, die zich enkel met theorieën moet behelpen.

En vreemd moge het daarbij zijn, dat men ten allen tijde, in 't algemeen juist 
de zoodanigen het ijverigst zag strijden voor de persoonlijke onsterfelijkheid, 
wier eigen ziel zulk eene langdurige bewaring wellicht het minst zou hebben 
beloond.

In de eerste plaats heeft men van natuurkundige zijde getracht, de onsterfe-
lijkheid der ziel te bewijzen uit de onsterfelijkheid der stof. Daar er in 't alge-
meen, zoo zei men, geene vernietiging is, zoo is het ook onmogelijk, ondenk-
baar, dat de menschelijke geest die eens bestond, weer vernietigd zou wor-
den ; zoo iets is in strijd zoowel met de wetten der rede als met die der na-
tuur. Hier kunnen wij tegen aanvoeren, dat er geene analogie bestaat 
tusschen stof en geest, met betrekking tot beider onvernietigbaarheid. Terwijl 



de zichtbare en tastbare stof haar onvernietigbaarheid op zinnelijke wijze tot 
aanschouwing brengt, kan van den geest die zelf geen stof is, maar zich al-
leen openbaart als gedacht produkt van zekere combinaties van krachten en 
stoffen, onmogelijk hetzelfde gezegd worden. Met het uiteenvallen dier stof-
fen, met haar verstrooiing en overgang in andere, onder elkander niet samen-
hangende combinaties of verbindingen, moet ook dat krachtseffect — dat wij 
ziel hebben genoemd, verdwijnen. Verbrijzelen wij een horloge, dan wijst het 
den tijd niet meer aan, en wij vernielen daarmede het ideale begrip, dat wij 
gewoon zijn aan zulk een instrument te verbinden ; wij hebben geen tijdaan-
gevend horloge meer voor ons, maar een hoop willekeurige stoffen, die geen 
geheel meer vormen. Dat deze vergelijking hier van toepassing is, daar de 
geheele organische wereld door dezelfde stoffen en natuurkrachten wordt 
gevormd als de anorganische en niet, gelijk sommigen meenen, aan afzonder-
lijke wetten gehoorzaamt, zal door ons worden aangetoond in het hoofdstuk 
over de «levenskracht." Met deze zienswijze in overeenstemming, leert ons 
dan ook de ervaring, dat de persoonlijke ziel, in weerwil harer voorgewende 
onvernietigbaarheid, toch eene eeuwigheid lang werkelijk vernietigd was, 
dat zij  niet bestond! Was de ziel onvergankelijk, evenals de stof, dan moest 
zij ook, niet alleen eeuwig blijven, maar ook eeuwig geweest zijn. Waar 
evenwel was de ziel,  toen liet lichaam, tot hetwelk zij behoort, nog niet 
gevormd was ?

Zij bestond niet; zelfs niet het geringste teeken verried haar bestaan, en te 
willen aannemen, dat zij toch bestond, zou natuurlijk eene hoogst wille-
keurige hypothese zijn. Wat nu eenmaal niet bestond, dat kan ook weder on-
dergaan, vernietigd worden. Ja, het ligt in den aard aller dingen, dat het on-
vermijdelijk weder te gronde moet gaan. Wilde men echter uit de onsterfe-
lijkheid der kracht tot de onsterfelijkheid van den geest besluiten, dan zou 
men, daargelaten dat men dan de begrippen kracht, geest, ziel op ongemo-
tiveerde wijze als met elkander identiek beschouwt, eenen voorbijgaanden 
vorm der kracht met haarzelf verwisselen. In den eeuwigen kringloop der 
stoffen en krachten is zeer zeker ! niets sterfelijk ; maar dit geldt slechts voor 
het geheel, terwijl het afzonderlijke aan een onafgebroken wisseling van ge-
boorte en dood onderworpen is. Ja, er is zelfs een toestand, die in staat zou 
zijn, een onmiddellijk en empirisch bewijs te leveren voor de vernietigbaar-
heid van de ziel   op zichzelf beschouwd — t. w. de toestand des slaaps. Ten-
gevolge van lichamelijke verhoudingen worden de functiën van het denkor-
gaan in den slaap voor een korten tijd geschorst en daarmede wordt dan ook 
in den waren zin des woords de ziel vernietigd. Het geestelijk wezen is ont-



vlucht en slechts het lichaam bestaat nog; maar het vegeteert, zonder zelf-
bewustheid, en bevindt zich in een toestand, geheel gelijk aan dien der die-
ren, bij welke Flourens de halfronden der hersenen had weggesneden. Bij het 
ontwaken is de ziel weder op hetzelfde punt teruggekeerd, alwaar zij zich bij  
't inslapen heeft verloren ; de lange tusschentijd was voor haar niet aanwezig, 
zij bevond zich in den toestand van geestelijken dood. Dit eigenaardig ver-
band is zoo in 't oog vallend, dat men van oudsher den slaap en den dood 
met elkander heeft vergeleken en ze zelfs tweelingbroeders heeft genoemd. In 
den tijd der fransche omwenteling liet de bekende Chaumette 1) standbeelden 
voor den slaap op de kerkhoven oprichten en het volgende opschrift plaatsen 
boven de poorten der begraafplaatsen:   »De dood is een eeuwige slaap." An-
dreae, de schrijver eener oude descriptio respublicae christiano-politanae van 
het jaar 1619, zegt: »In deze eene republiek kent men den dood niet, en toch is 
men met hem zeer vertrouwd ; men noemt hem echter slaap.'' — Als tegen-
bewijs voor de onvernietigbaarheid der ziel, ook tijdens den slaap, voert men 
weleens het droomen aan; men beweert dan, dat de droomen ons leeren, dat 
de geest ook in den slaap werkzaam is, hoezeer dan ook op eene onderge-
schikte wijze. Deze tegenwerping berust op eene zuivere dwaling. Het is van 
algemeene bekendheid, dat de droomen geenszins een toestand van werke-
lijken slaap aanduiden, maar enkel een tusschenstaat, een overgangstoestand 
tusschen waken en slapen.

Deze opmerking kan ieder nauwkeurig waarnemer aan zich zelf maken. 
Volkomen gezonde menschen kennen dezen overgang niet eens, zij droomen 
in 't algemeen niet. De diepe slaap kent geen droomen. En wanneer iemand 
plotseling uit zulk een diepen slaap wordt wakker geschud, dan duurt het 
een poos voor en aleer hij het gebruik zijner geestelijke, krachten heeft terug
erlangd ; die toestand van slaapdronkenheid wordt zelfs gerechtelijk als niet

1) Chaumette, — stads-procureur te Parijs, ten tijde der omwenteling van 1789 en een 
der hoofden van de zoogenaamde «Hebertisten," die den naam des griekschen wijsgeers 
Anaxagoras hadden aangenomen, — vermaande tot goede zeden, arbeid, vaderlandsche 
deugden, verstand. Hij hief de publieke huizen op, verjoeg de bedelaars en vuile vrouws-
personen, en stichtte daarentegen eene inrichting, die ten doel had aan armen werk te ver-
schaffen; hij hief de vrouwenclubs op, welker leden hare huishouding verwaarloosden, 
terwijl zij zich in de aangelegenheden der politiek mengden. Hij dreef een besluit van den 
gemeenteraad door, dat geenerlei godsdienstige handelingen buiten de kerkgebouwen 
mochten plaats hebben, verbood den handel in reliquieën,   alsmede alle openbare gods-
dienstige en lijkplechtigheden ; hij liet de begraafplaatsen beplanten met sierlijke en 
geurige bloemen. Hij werd met zijne aanhangers door den doctrinairen dweper en deïst 
Robespierre ten val gebracht en geguillotineerd (24 Maart 1794).



toerekenbaar beschouwd, omdat de overgang van den eenen toestand in den 
anderen al te scherp en plotseling is. 1) A. Maury komt na eene reeks van 
belangrijke, aan zich zelf opgedane waarnemingen, tot het besluit, dat het 
droomen bijna altijd een gevolg is van stoornissen in 't organisme en van eene 
terugwerking dier stoornissen op de hersenen. In den droom, zegt hij, gelijkt 
de mensch op een zielskranke. — Nog meer dan de slaap zijn zekere zieke-
lijke toestanden geschikt om die tijdelijke vernietigbaarheid der ziel te be-
wijzen. Er zijn hersenziekten, b. v. hersenschuddingen, kwetsuren, enz. die 
het betreffend orgaan derwijze aandoen, dat het bewustzijn geheel verdwijnt, 
en de zieken van hun licbarnelijken of geestelijken toestand niet het minste 
besef, niet de minste voorstelling of herinnering hebben.

Zulke volkomen bewustelooze toestanden kunnen onder zekere omstan-
digheden zeer lang, zelfs maanden lang voortduren. Worden zulke zieken 
genezen, dan doet men bij hen de ervaring op dat zij niet de minste herin-
nering hebben van dien langen tijd, maar dat zij hun geestelijk leven weer 
voortzetten van dat tijdstip af, toen hun het bewustzijn het eerst verliet; deze 
geheele tijd was voor hen een tijd van diepen slaap of geestelijken dood ; zij 
zijn in zekeren zin gestorven en voor de tweede maal geboren.

Treedt na zulk eene periode, in plaats van genezing, de werkelijke dood in, 
dan is het oogenblik van die katastrophe voor het betreffende individu geheel 
zonder beteekenis ; de geestelijke dood zet zich voort in den lichamelijken, 
zonder dat men zich van dat oogenblik bewust is ; men was als persoon, d. i. 
als geestelijk wezen reeds vroeger gestorven, en wel op dat oogenblik, toen 
men het bewustzijn verloor.

1) De hier ontwikkelde meening wordt ten volle bevestigd door de nieuwste physiolo-
gische onderzoekingen en proefnemingen op dieren genomen, ten opzichte van de licha-
melijke oorzaken van den slaap. Deze toch hebben geleerd, dat de slaap bepaald wordt 
door eene vermindering in de bloedshoeveelheid van en door een vertraagden bloedsom-
loop in de hersenen, alsmede dat het droomen wijst op een halfslapenden, halfwakenden 
toestand der hersenen, waarin deze zich weder met bloed beginnen te vullen. Daaraan is 
het dan ook toe te schrijven, dat de slaap kan opgewekt worden door een verhoogde 
werkzaamheid van andere organen des lichaams, daar deze het bloed tot zich trekken en 
dus de hersenen ontlasten. Vandaar de neiging tot slaap na een goeden maaltijd. Dc 
slaapverwekkende eigenschap van opium, koude omslagen enz. wordt eveneens ver-
klaard door de samentrekking van de groote hersen-slagaderen en den daardoor ver-
minderden bloedaanvoer. Zie verder mijn geschrift: »Physiologische Bilder," Aanm. op bl. 
81 Dl. II [Een interessante bijdrage tot de kennis van den slaap vindt men in het opstel, 
getiteld: «Over den Volumeter of Plathysmograaf van Dr. Messo door Th. Petzhold" in Isis 
1871 afl. 3. — De Haan.]



Zij die aan eene persoonlijke onsterfelijkheid gelooven, zullen moeilijk, ja 
onmogelijk den samenhang van zoodanige processen kunnen verklaren en 
met geen enkelen schijn van grond eenig vermoeden kunnen uiten, waar de 
ziel in dien tusschentijd geweest is, of hoe zij zich toen heeft gedragen.

Nog minder kunnen wij ons vereenigen met hen, die, het bestaan eener 
persoonlijke ziel ontkennende, meenen, dat er eene algemeene geestelijke ma-
terie, eene grondziel bestaat waaruit alle afzonderlijke zielen bij haar ontstaan 
zijn ontsproten of uitgestroomd, en waarin zij na de vernietiging van het stof-
felijk substraat weer terug zullen keeren. Zulke voorstellingen zijn zuiver hy-
pothetisch en leiden tot niets. Het aannemen eener «geestelijke materie" is 
bovendien met zich zelf in strijd en beteekent ongeveer evenveel als een 
»zwarte schimmel" of een «wit bruintje."

»Imponderabele stof" zegt Burmeister, »is iets, wat zich zelf weerspreekt." 
Er is geen lichtstof, zooals men vroeger geloofde, maar het licht is een bijzon-
dere soort van trillingstoestand van de kleinste deeltjes eener reeds bestaande 
stof. Eveneens is eene «geestelijke stof” of eene zielen-zelfstandigheid voor 
ons onbegrijpelijk, onmogelijk een logisch en empirisch onding. Maar boven-
dien waren de aanhangers der persoonlijke onsterfelijkheid met zulk eene 
meening niets gebaat. De terugkeer in eene algemeene oerziel, met opheffing 
der individualiteit, met het verlies der persoonlijkheid en dus met het verlies 
van de herinnering aan concrete toestanden, stond met werkelijke vernieti-
ging gelijk en voor het individu-zelf is het vrij onverschillig of zijn geestelijke 
stof al dient voor den wederopbouw van andere zielen of niet.

In den jongsten tijd heeft men getracht, de „geestelijke stof” of „zielen-
zelfstandigheid" te gebruiken als grondslag voor het individueel of persoon-
lijk voortbestaan.

Prof. Rudolf Wagner te Göttingen spreekt van een immaterieele, indivi-
dueele zielen-zelfstandigheid, die tijdelijk met het lichaam verbonden, zich 
na deszelfs dood, waarschijnlijk evenals het licht, in andere wereldruimten 
zou verplaatsen, ja misschien later van daar weder op de aarde terug zou 
keeren. Het onhoudbare van dergelijke theorieën en het volslagen onna-
tuurkundig karakter van die vergelijking tusschen den licht-aether en de hy-
pothetische zielen-zelfstandigheid maakte het zijn tegenstander Karl Vogt 
gemakkelijk, deze geheele, ten bate van het persoonlijk voortbestaan uit-
gevonden theorie, naar het rijk der sprookjes te verwijzen. (Zie diens werk: 
Kolenbrandersgeloof en wetenschap." 1855. 1).

1) Wij nemen hier de gelegenheid waar om op te merken, dat het bovengenoemde werk 
van Vogt ons eerst onder 't afdrukken vam ons eigen hoek (1e druk) onder de oogen 



Heeft men van uit het standpunt der natuurkundige wijsbegeerte protest 
aangeteekend tegen de vernietigbaarheid der persoonlijke ziel, dit heeft men 
niet minder gedaan van uit het standpunt der zedenkunde. Dat standpunt 
hangt intusschen zelf weder zoo nauw samen met de betrekking, waarin de 
natuurkunde staat tot hat leerstuk van 't persoonlijk voortbestaan, dat wij die 
niet geheel met stilzwijgen kunnen voorbijgaan. Men heeft vooreerst 
beweerd, dat het denkbeeld van eeuwige vernietiging ten zeerste strijdt met 
het menschelijk gevoel, dat zich ten allen tijde ten stelligste daartegen heeft 
verklaard, zoodat reeds uit dien hoofde die eeuwige vernietiging onwaar 
moet zijn. Behalve dat zoodanig beroep op het gevoel uitgaat van een on-
helder, of onwetenschappelijk standpunt, moet men tevens toestemmen, dat 
het denkbeeld van eeuwig te leven nog veel akeliger is en dat ons gevoel hier 
nog sterker tegen opkomt dan tegen het denkbeeld van eeuwige vernietiging.

Ja dit laatste kan voor een wijsgeerig denkend mensch niets schrikwek-
kends hebben. Vernietiging, niet zijn, staat gelijk met volkomen rust, vrij van 
smart, bevrijd zijn van alle smartelijke of in 't algemeen het geestelijk bestaan 
ontstellende indrukken, en is daarom ook niet te vreezen. In de vernietiging 
zelf kan geen smart gelegen zijn, maar alleen in de gedachte daaraan.

„De natuurlijke vrees" zegt Kant, „die alle menschen, zelfs de ongelukkig-
sten en meest verstandigen, voor den dood koesteren, is niet de afschrik voor 
den dood, maar zooals Montaigne zich juist uitdrukt, voor de gedachte ge-
storven te zijn ; de kandidaat voor den dood meent dus die gedachte nog te 
hebben, terwijl hij zijn lijk, wat hij niet meer zelf is, als nog hem-zelf zijnde, in 
het duistere graf of ergens anders denkt." Even waar is het, wat Fichte zegt: 
„Het is zeer duidelijk, dat hij, die niet meer bestaat, ook geen pijn meer 
gevoelt. Vernietiging, als deze plaats vindt, is dus op zichzelf beschouwd, 
volstrekt geen onheil." Integendeel, het denkbeeld van een eeuwig leven, de 
gedachte aan een niet te kunnen sterven, is wel het afgrijselijkste wat de men-
schelijke fantasie kan verzinnen ; de vreeselijkheid dier gedachte werd reeds 
voorlang uitgedrukt in de mythe van den niet sterven kunnenden Ahasverus. 
De schoolsche wijsgeeren, die terecht inzien, dat zij de onsterfelijkheidsvraag 
op een zeer wankelbaren grond hebben gevestigd en die toch de wijsbegeerte 
een onnatuurlijk verbond met het geloof doen aangaan, hebben zich soms al 
op zeer wonderlijke en onwijsgeerige wijze uit vele moeielijkheden zoeken te 
redden.

kwam. De lezer gelieve alzoo niet uit het oog te verliezen, dat deze aanhaling uit Vogt's 
geschrift slechts uit eene vluchtige kennismaking is voortgevloeid.



„Het verlangen onzer natuur" zegt b. v. Carrière, „de onweerstaanbare 
zucht naar de oplossing van zooveel raadsels, eischt de onsterfelijkheid, en 
vele smarten dezer aarde zouden een schreeuwenden wanklank in het 
wereldakkoord zijn, wanneer die dissonant niet daardoor zijne oplossing in 
een hoogere harmonie vond, dat het lijden tot loutering en meerdere volko-
menheid der persoonlijkheid gedijt. Zoodanige beschouwingen verheffen de 
sterfelijkheid tot subjectieve zekerheid en maken er van gemoedsovertuiging 
enz." Gemoedsovertuigingen mag natuurlijk een ieder hebben, maar deze te 
willen mengen in wijsgeerige vraagstukken is onwetenschappelijk. Of eene 
zaak is in overeenstemming met rede en ervaring, en dan is zij waar; of zij is 
daarmede in strijd en dan is zij onwaar en kan in wijsgeerige beschouwingen 
geene plaats erlangen. Het moge waar zijn, dat vele raadsels ons omgeven, en 
dat dit aan velen onzer duitsche wijsgeeren en aan wereldsmart lijdenden 
zeer ongelegen komt, het moge waar zijn, dat wij het wellicht heel aardig 
zouden vinden, indien in den hemel, evenals in het laatste bedrijf van een 
drama, alles plotseling in een weemoedige harmonie of eene algemeene vroo-
lijkheid werd opgelost, — maar de wetenschap heeft niets te maken met het-
geen kan zijn, maar met hetgeen is; en dan is zij gedwongen, en dan nopen 
talrijke ervaringen haar tot het besluit dat de mensch een eindig wezen is. Ja, 
eene volkomen onthulling van het «raadselachtige" in het heelal, gelijk de 
heer Carrière die verlangt, alzoo eene volmaakte kennis, is eene hersenschim, 
die de mensch niet moest trachten na te jagen. Op hetzelfde oogenblik, dat 
wij zoo ver zouden gevorderd zijn, zouden wij waarschijnlijk zelf in schep-
pers zijn veranderd en in staat de stof naar onzen wil te besturen. Die kennis 
ware echter gelijkluidend met oplossing, vernietiging en ondergang ; er 
bestaat geen wezen, dat die kennis bezitten kan. Waar geen streven meer is, 
daar kan ook geen leven meer zijn; de volle waarheid is een doodvonnis voor 
hem, die haar heeft gegrepen; zoo iemand zou aan lusteloosheid en wer-
keloosheid te gronde gaan. Reeds Lessing verbond aan dit denkbeeld zulk 
eene voorstelling van verveling, dat het hem daarbij «angstig en wee werd." – 
Wilde men zich evenwel tevreden stellen met het denkbeeld van een altijd 
voortdurend, zij het dan ook meer volkomen streven in een ander leven, dan 
ware daarmede voor de slotvraag naar de oneindigheid of eindigheid des 
menschelijken geestes nog niets gewonnen ; de beslissing ware slechts eenige 
spannen tijds verschoven ; het tweede leven zou zijn eene vermeerderde en 
verbeterde editie en herhaling van het eerste, maar met dezelfde hoofdgebre-
ken, met dezelfde tegenstrijdigheden, met hetzelfde eindelooze gemis aan 
eenig resultaat. Maar, evenals de solliciteerende staatskandidaat liever eene 



tijdelijke aanstelling dan in 't geheel geene aanneemt, zoo klemmen duizen-
den en duizenden zich in hun geestelijke bekrompenheid vast aan een onze-
ker vooruitzicht op een problematisch eeuwig of tijdelijk voortbestaan.

Zulke wijsgeeren eindelijk, die bij de vraag naar persoonlijke onsterfelijk-
heid geen bezwaar maken, om hunne wijsgeerige denkbeelden waar zij an-
ders zoo trotsch op zijn, geheel op zij te zetten, ten einde in appel te komen 
bij het zwevende bovenzinnelijke, die zijn haast niet waard, dat men notitie 
van hen neemt. Zoo decreteert de wijsgeer Fichte: «Het eeuwig voortbestaan 
kan uit enkel natuurkundige gegevens niet verklaard worden; dit is trouwens 
ook niet noodzakelijk, omdat dat voortbestaan ver buiten het gebied der na-
tuur ligt. Al zien wij van uit het zinnelijk-empirisch standpunt niet in hoe een 
eeuwig voortbestaan mogelijk is, toch moet het mogelijk zijn, want het ligt in 
datgene, wat boven alle natuur verheven is." Zulke decreten kunnen natuur-
lijk slechts van kracht zijn voor hem, die gelooft en gelooven wil, maar voor 
dezen is zulk een decreet niet nodig ; alle anderen zullen het natuurlijk vin-
den, dat men aan een betwist vraagstuk den maatstaf der menschelijke, ver-
standelijke kennis aanlegge en onderzoek doe, of ervaring, rede en natuur-
kennis ook aanleiding geven tot besluiten, op dat vraagstuk betrekking 
hebbende. Bij dit onderzoek zullen zij bevinden, dat Fichte gelijk had met te 
willen, dat men rede en zintuiglijke kennis op zij zou stellen om de mogelijk-
heid van een persoonlijk voortbestaan te begrijpen.

Geen meerdere waarde dan aan bovengenoemde wijsgeerige decreten kan 
men voorzeker ! toekennen aan de ontdekking van die natuurkundigen, die 
meenen, dat men langs hypothetischen weg punten van aanknooping kan 
leveren voor de individueele onsterfelijkheid. Zoo ontdekte de heer 
Droszbach, dat elk wereldlichaam een eindig aantal voor bewustheid vatbare 
monaden bevat, die van lieverlede tot ontwikkeling van haar bewustzijn 
geraken, om bij den dood evenwel weder tot den vorigen toestand terug te 
keeren.

In veel later tijd, of op andere wereldlichamen komen deze monaden weder 
bijeen en vormen eenen nieuwen mensch met herinnering aan zijn vroeger 
leven ! !

Deze problematische monaden zijn te ongenaakbaar, dan dat wij nog 
zouden trachten ze aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Slechts in 't voorbijgaan herinneren wij ten aanzien van de individueele on-
sterfelijkheid aan de groote menigte onoverkomelijke uitwendige moeilijkhe-
den en onmogelijkheden, die voortvloeien uit een eeuwig voort- en samen-
leven van die tallooze scharen van zielen, welke aan levende menschen 



hebben toebehoord, en wier op aarde bereikte ontwikkelingstrap zoo onein-
dig vele en groote verschillen aanbiedt. Volgens de in dit opzicht tamelijk wel 
met elkaar overeenkomende meeningen, zou het eeuwige leven eene volma-
king, eene voortzetting zijn van ons aardsch bestaan. Diensvolgens zou elke 
ziel op de aarde ten minste een zekeren graad van vorming moeten bereikt 
hebben van welken uit verder voortgebouwd kan worden. Nu denke men 
slechts aan de zielen der jonggestorven kinderen, of aan die der wilde, on-
beschaafde volken of slechts aan de laagste trappen onzer Europeesche 
samenleving. Zal de gebrekkige volksontwikkeling en de onvolmaakte op-
voeding des kinds daarboven op verbeterde schaal worden voortgezet ? »Ik 
ben het zitten op de schoolbanken moede", zucht Danton in Georg Büchner's 
boek «Danton's Tod". — En wat zal er, mogen wij eindelijk nog wel vragen, 
gebeuren met de zielen der dieren? De menschelijke hoogmoed heeft bij de 
bezorging dezer aangelegenheid wel het eerst aan zich zelf gedacht, en niet 
willen erkennen, dat den dieren hetzelfde recht toekomt als den mensch. Dat 
er tusschen den mensch en het dier geen wezenlijk of principieel natuurhis-
torisch verschil bestaat, maar dat hier, zooals overal in de natuur, de geleide-
lijkste overgangen plaats vinden, is een door de jongste onderzoekingen 
vastgesteld feit. Dat daarmede overeenkomstig, de menschelijke ziel funda-
menteel gelijk is aan de ziel van het dier — dat zullen wij in een volgend 
hoofdstuk uitvoerig uiteenzetten.

Nu zou het voor de aanhangers der persoonlijke onsterfelijkheid, die de on-
sterfelijkheid der Dierenziel niet aannemen, moeilijk, zoo niet onmogelijk 
zijn, met bepaaldheid de grenzen aan te wijzen, waar de onvernietigbaarheid 
der dierlijke of menschelijke ziel begint. De laatste verschilt van de eerste niet 
principieel, maar alleen door den graad van hare ontwikkeling, en op beide 
moet dus dezelfde natuurwet van toepassing zijn. »Is de menschelijke ziel 
onsterfelijk, dan moet de ziel der dieren het ook zijn. Beide hebben, op grond 
van gelijke hoofdeigenschappen, ook hetzelfde recht, op onsterfelijkheid." 
(Burmeister). Vervolgt men nu deze konzekwentie tot in de laagste dieren-
reeksen, aan welke men evenmin eene ziel kan ontzeggen als aan de hoogste, 
dan vervallen alle gronden der zedenleer, waarop de onsterfelijkheidsleer 
werd opgebouwd, en er vloeien ongerijmdheden uit voort, die het geheele 
gebouw van kinderlijke verwachtingen moeten doen ineenstorten. 1) Tevens 

1) De zendeling Moffat deelt de volgende interessante anekdote mede. Een Betjuaan (uit 
de binnenlanden van Z. Afrika) verscheen op zekeren dag bij hem en vroeg hem, op zijn 
hond wijzende: «welk onderscheid is er tusschen mij en dit schepsel ? Gij zegt, dat ik on-



mogen wij hierbij herinneren aan de resultaten, die wij in een voorafgaand 
hoofdstuk hebben ontleend aan den bouw des hemels en aan de algemeen-
heid der natuurwetten ; daar hebben wij gezien hoe totaal onmogelijk het 
was, van uit het standpunt der natuurkunde zich ergens buiten de aarde eene 
plaats te denken, waarop de afgestorvenen en de van de banden der stof 
bevrijde zielen zich zouden ophouden.

Men heeft eindelijk beweerd, en men beweert nog, dat de onsterfelijkheids-
idee (op gelijke wijze als het godsbegrip) zoodanig met ons inwendig geeste-
lijk wezen is saamgeweven, dat alle mogelijke bewijsgronden der rede niet bij 
machte zijn het weg te nemen, en dat om diezelfde reden er geen godsdienst 
bestaat, die niet de persoonlijke onsterfelijkheid als zijn eerste en allervoor-
naamste grondstelling beschouwt. Wat de aangeboren begrippen betreft, wij 
gelooven daaromtrent het noodige gezegd te hebben ; aan godsdiensten en 
godsdienstige sekten, bij wien het onsterfelijkheidsbegrip onbekend is, heeft 
het nimmer ontbroken. De voornaamste godsdienst, die der Joden, kent geen 
onsterfelijkheid. Volgens Richter (Voorlezing over het persoonlijk voort-
bestaan) stemmen meest alle theologen hierin overeen, dat in de boeken van 
't O. T. die voor de Babylonische ballingschap geschreven zijn, geen spoor 
van eenig geloof aan onsterfelijkheid te vinden is. De mozaïsche leer wijst 
nergens op een loon in den hemel en na den dood. De oorspronkelijke gods-
dienst van Confucius, den godsdienststichter der Chineezen, weet niets van 
een hemelsch vaderland. Het  Boeddhisme, waarschijnlijk de meest verbreide 
godsdienst der aarde, kent geene onsterfelijkheid en predikt het niet-zijn als 
het hoogste doel der verlossing. 2) De edele en in zooveel opzichten ver 
boven onzen waanwijzen tijd verheven Grieken kenden slechts een schim-
menrijk ; en dat in de geheele Romeinsche oudheid het onsterfelijkheidsge-
loof uiterst zwak en zeldzaam was, is bekend.

sterfelijk ben, waarom zijn dit mijn hond en mijn os ook niet? Zij sterven en bespeurt gij 
iets van hunne zielen? Wat is alzoo het verschil tusschen mensch en dier? Er is geen ander 
verschil dan dat de mensch de grootste schelm is van allen."

Zie «Ausland," 1856, Nr. 33

2) Deze merkwaardige, ten jare 600 v. J. C. door een indischen koningszoon Gautama of 
Boeddha gestichte godsdienst berust op zuiver natuurkundige grondslagen; het is eene 
atheïstische, materialistische godsdienstleer, die het kastenwezen verwierp, de gelijkheid 
aller menschen predikte, den offerdienst afschafte, God en een aangeboren geweten 
loochende en al hare grondslagen putte uit den mensch zelf alleen; zij verbreidde zich 
door haar hart-veroverende macht in korten tijd over bijna het derde gedeelte der toen 
levende menschheid, totdat zij ten jare 800 n. C. door de reaktie der priesters of brahma-



nen, na een allerbloedigsten godsdienstoorlog in Indië zelf weder uitgeroeid werd. Vol-
gens het Boeddhisme is de oerstof of prakriti het eenig werkelijk bestaande, het eenig op 
zich zelf goddelijke. In deze stof wonen tweeërlei krachten, die twee verschillende toe-
standen bewerken, rust en werkzaamheid. Diensvolgens blijft zij òf rustend en zichzelf 
bewust in eene absolute en onwerkzame gevoelloosheid, en dit is de toestand van 
zaligheid, of van het oorsponkelijk niets (Cunja), òf de stof wil, krachtens haar werkzaam-
heid, uit zich zelf en daar buiten treden.

Zij wordt dan werkzaam en groepeert zich tot eindige en wordende vormen. Terwijl zij 
dit doet verliest zij tevens haar bewustzijn. Eerst in den mensch herkrijgt zij dat bewust-
zijn en op deze wijze is er alzoo een oorspronkelijk en een geworden bewustzijn. Den 
mensch is de taak opgelegd, dit oorspronkelijk bewustzijn weder voort te brengen, zich 
over te voeren in een toestand van rustende gevoelloosheid en zich te vereenzelvigen met 
het niets. Op dezen trap gekomen, erkent hij, dat er iets reëels bestaat buiten genoemde 
oerstof, en dat er buiten deze, niets bestaat. Terwijl de mensch zich tot dien tweeden trap 
van bewustzijn verheft, wordt zijn geest met het zich bewuste niets gelijkvormig en hij zelf 
tot een Boeddha, d. i. tot een «kenner" of »godmensch," enz. — Uit het Boeddhisme ont-
wikkelde zich als nog hooger stelsel de leer van Vaiçeschika, die, merkwaardig genoeg, in 
alle deelen met de resultaten der moderne natuurkunde overeenkomt.

Haar stichter heet Kanada of atoomgever. Volgens hem heeft de oer-stof oorspronkelijk 
geen bewustzijn. Zij is enkel stof en heeft geen hoogste, geestelijk beginsel. De zelfbewuste 
wil ligt alleen in den mensch. Alleen de verbinding der atomen brengt de voorhanden ont-
wikkelingsreeks voort. De wereld is eeuwig en bestaat door zich zelf, doch zij kan slechts 
binnen den mensch bewustzijn hebben. Het middel tot bewustzijn is enkel de zintuiglijke 
waarneming. De ziel is slechts een vorm des lichaams, bepaald door de modificaties der 
krachten, die uit het samenkomen der atomen voortspruiten. Met het verval der atomen 
vervalt ook de ziel; een persoonlijke onsterfelijkheid is er niet.

De voornaamste scholen dezer leer zijn de Tscharvakas en de Lokajatikas. — In die lan-
den, waarin het Boeddhisme bleef bestaan, ontaardde het later in vele richtingen en werd 
het door het volk omgeschapen, deels in polytheïstische, deels in monotheïstische stelsels, 
terwijl de boeddhistische wijsgeeren en denkers de leer des stichters langs den weg van 
logische ontwikkeling tot een steeds zuiverder atheïsme stempelden. Toen het Nestoriaan-
sche christendom tot in Midden-Azië was doorgedrongen, vermengden zich ook christe-
lijke voorstellingen en gebruiken met de leer van Boeddha, vooral in Thibet; vandaar dat 
de Thibetaanscho kerk thans ook haren paus, hare kardinalen, bisschoppen, priesters, 
nonnen, alsmede hare zielmissen, paternosters, rozenkransen, wijkaarsen en wijwater, 
processies, feest- en vasten-dagen enz. heeft, evenals de roomsche kerk. En desniettemin 
zijn de beginselen van Boeddha bij een groot aantal zijner volgelingen nog zoo krachtig, 
dat volgens Dr. He1fer, in diens bericht over de Tenasserim-provinciën, de Boeddhisten 
aldaar, niet evenals de aanhangers van andere geloofsbelijdenissen bekeerlingen trachten 
te maken, maar zeer verdraagzaam zijn. Zij beweren niet dat hun geloof het beste en alleen 
ware is, maar dat het voor hen het meest geschikte is. Ook leggen zij geen vrees aan den 
dag om bestanddeelen van andere godsdiensten, die hun goed voor komen, in hun eigen 
godsdienst op te nemen.



De reizigers verhalen ons van een groot aantal wilde volksstammen, bij wie 
het geloof aan een persoonlijk voortbestaan na den dood, òf in 't geheel niet 
bestaat, òf zoodanig met andere voorstellingen vermengd is, dat daardoor 
dat geloof alle beteekenis verliest. (Zie Meiners, kritische Geschichte der Re-
ligionen, 1806 und 1807). Van de Seelongs in Indië verhaalt Dr. J. J. W. Helfer, 
dat zij, wel is waar, aan goede en booze geesten gelooven, die de bewegingen 
in de natuur besturen, de planten tot wasdom brengen, enz. maar dat zij van 
een leven na den dood in 't geheel niets weten, en dat hun antwoord op daar-
op betrekking hebbende vragen steeds luidt: «Daaraan denken wij niet."

Onder de geletterde en verlichte mannen van alle volken en tijden heeft de 
onsterfelijkheidsleer nimmer veel aanhangers geteld, al werd de meening 
dier mannen — men kan licht gissen waarom — niet zoo luide uitgesproken 
als die der tegenpartij. Welke aanvallen had Voltaire niet te verduren, omdat 
hij het waagde zijn overtuiging aangaande de eindigheid van den mensche-
lijken geest openbaar te maken, en zelfs in onzen, zich verlicht noemenden 
tijd, is het den edelen David Friedrich Strausz niet beter gegaan ! Nadat op 
het einde der vorige eeuw de fransche omwenteling de geesten, en daarmede 
ook de harten en tongen had ontboeid, gaf zich de innerlijke overtuiging van 
het menschelijk hart in velerlei gedenkwaardige ontboezemingen lucht. »Ik 
ga over in het niet," zeide  Mirabeau op zijn sterfbed ; en de groote Danton, 
toen hem voor de rechtbank der omwenteling naar zijn stand en woonplaats 
werd gevraagd, riep uit: «Mijn woonplaats zal spoedig het «niets" zijn!

Ook een der eerste duitsche geesten, Frederik de Groote, bekende, dat hij 
aan geen onsterfelijkheid geloofde. — Hoe ver, in weerwil van alle pogingen

Zij, die meenen, dat het dogma der onsterfelijkheid ter wille der openbare zedelijkheid 
niet kan gemist worden, zullen verwonderd opzien, als zij een bericht onder de oogen 
krijgen, dat het Système de la Nature op blz. 281 Dl. I, Aanm. 78, aan het Argument du 
dialogue de Phédon de la traduction de Dacier ontleent. Dat bericht luidt als volgt : »Toen 
het leerstuk der onsterfelijkheid, dat in de school van Plato was ontstaan, zich onder de 
Grieken begon te verbreiden, veroorzaakte het de grootste onrust, en een aantal menschen, 
die met hun lot ontevreden waren benamen zich het leven. Ptolemaeus Philadelphia, ko-
ning van Egypte, de uitwerking ziende van een leerstuk, dat men thans als zoo gezegend 
beschouwt, verbood op straffe des doods zulk een de hersenen ontstellend leerstuk te on-
derwijzen." — Iets dergelijks heeft zelfs nog in onzen tijd plaats. In het begin dezer eeuw 
ontstond in het Boeddhistische Birma eene deïstische sekte, die een almachtigen en, alwe-
tenden Nat (Geest) als schepper der wereld aannam en eene soort van onsterfelijkheid 
leeraarde. De tegenwoordige koning heeft 14 dezer ketters op den brandstapel gebracht en 
vervolgt die sekte ijverig. (Zie: »Ausland" 1858, No, 19.) Breedvoeriger wordt het Boed-
dhisme besproken in mijn werk over de leer van Darwin, in het begin der 5e voorlezing.



en verzekeringen der heeren theologen, in dit opzicht de algemeene inzichten 
onzer eeuw zich van de dogmen der kerk verwijderen, weet niemand beter 
dan hij, die gelegenheid heeft, de menschen in die omstandigheid des levens 
te leeren kennen, waarin alle huichelarij en geheimhouding een eind neemt. 
»Wie kan" zegt Feuerbach te recht, «wanneer hij een paar oogen in het hoofd 
heeft, ontkennen, dat het geloof aan een persoonlijk voortbestaan sinds lang 
uit het algemeene leven verdwenen is, en dat het enkel nog voort blijft 
bestaan in de subjectieve meening der afzonderlijke personen, al is het aantal 
dezer laatsten dan ook nog ontelbaar ?" Hoe zou anders de vrees voor den 
dood zijn te verklaren, welke vrees nog zoo algemeen is, niettegenstaande al-
len troost van den godsdienst ? Hoe zou het mogelijk zijn, dat het meerendeel 
der menschen den dood beschouwt als het grootste onheil, omdat hij aan de 
korte vreugd van het leven plotseling een eind maakt ?

«Waarom verheugen wij ons in de tonen der lier,
«In 't schoone spel, in  duizend aandoeningen,
«Wanneer op den achtergrond steeds eene furie loert
»En ons leven slechts twee seconden duurt."
(Platen.)

Hooren wij ten slotte naar de even schoone als treffende woorden, die een 
italiaansch wijsgeer Pomponatius, die in het begin der 16e eeuw leefde, over 
dit onderwerp uit : ,,wil men het persoonlijk voortbestaan aannemen, dan 
moet men vóór alles het bewijs leveren, dat de ziel kan leven, zonder het
lichaam als subjekt harer werkzaamheid te behoeven ; zonder waarnemingen 
kunnen wij echter niet denken ; deze waarnemingen hangen evenwel af van 
het lichaam en deszelfs organen. Het denken is op zich zelf eeuwig en onstof-
felijk, het menschelijke echter is met de zinnen verbonden, erkent het alge-
meene slechts in het, bijzondere, is nimmer zonder aanschouwing en nimmer 
zonder tijd, daar zijn voorstellingen elkander opvolgen. Daarom is onze ziel 
inderdaad sterfelijk, omdat noch het bewustzijn blijft, noch de herinnering." 
— En eindelijk : «Die deugd, die om zich zelf wordt beoefend, is veel reiner 
dan die welke op loon hoopt. Men kan het den staatkundigen niet zoo 
kwalijk nemen, dat zij ter wille van het algemeen welzijn, de onsterfelijkheid 
der ziel laten leeren, opdat de zwakken en slechten ten minste door vrees en 
hoop op den rechten weg worden gehouden, dien edele en vrije zielen uit 
lust en liefde bewandelen. Want het is een bepaalde logen, dat de onsterfe-
lijkheid enkel geloochend is geworden door verachtelijke geleerden, terwijl 



alle achtenswaardige wijzen die onsterfelijkheid aannamen. Een Homerus, 
Plinius, Simonides en Seneca waren zonder deze hoop niet slecht, maar alleen 
vrij van slaafschen loondienst."



DE LEVENSKRACHT.

Indien wij in ernst konden gelooven, dat de wetten der natuur willekeurig door het 
leven kunnen worden verbroken, dan hield elk natuuronderzoek op, dan nam alle 
zielkunde een eind. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ULE.

Met het woord «levenskracht" dachten vele menschen alles gezegd en verklaard te 
hebben; en toch hebhen zij, zonder daarbij eenig resultaat te verwerven, niets anders ge-
daan dan eene verborgene en onbepaalde oorzaak te noemen, die in 't geheel niets 
verklaart en slechts eene bekentenis van onze onwetendheid inhoudt.!  ONIMUS.

Onder de mystieke begrippen, die de duidelijkheid der natuurkundige 
voorstellingen zeer benadeelen, en die door een aan natuurkennis armen tijd 
zijn bedacht geworden, — door den nieuweren evenwel overboord geworpen 
— behoort in de allereerste plaats het begrip eener zoogenoemde levens-
kracht. Er is schier nimmer een onderstelling gemaakt, die der wetenschap 
meer schade heeft berokkend dan het aannemen eener bijzondere organische 
kracht, die als tegenvoetster der anorganische krachten, zooals zwaarte, af-
finiteit, licht, warmte, electriciteit, magnetisme, enz. zou optreden en voor de 
levende wezens wetten van uitzondering maken, door welke deze organis-
men zich zouden kunnen onttrekken aan den invloed en inwerking der al-
gemeene natuurwetten, zoodat zij eene afzonderlijke wet voor zich alleen 
zouden bezitten en een staat in den staat uitmaken.

Ware de wetenschap gedwongen zulk een onderstelling aan te nemen, dan 
verviel daarmede tevens onze stelling van de algemeenheid der natuurwet-
ten en de onveranderlijkheid der mechanische wereldorde ; wij zouden dan 
moeten toegeven, dat eene hoogere hand in den gang der dingen ingrijpt en 
uitzonderingswetten maakt, die zich aan elke berekening onttrekken; er was 
dan een scheur ontstaan in het gebouw der natuur, en, gelijk Ule zeer juist 
opmerkt, het ware dan gedaan met alle studie van natuur en ziel. Gelukkig 
heeft de wetenschap in dit vraagstuk voor het onredelijk dringen der dyna-
misten niet behoeven te wijken, maar heeft zij op dezen overal de schitter-
endste overwinning behaald. In den jongsten tijd heeft zij een aantal feiten 
opeengestapeld, tengevolge waarvan de levenskracht thans slechts nog aan 
de grenzen der exacte, onlichamelijke natuurstudie, als een schaduw rond-
waart en alleen het hoofd van hen beroert, die bij de wetenschap zijn ten 
achter gebleven. Allen, die zich nader inlaten met dien tak der natuurweten-
schap, die het gebied der organische wereld betreft, denken heden bijna allen 



eenstemmig ten opzichte van hun oordeel over de levenskracht en zelfs het 
woord is zoo onwelluidend geworden, dat men het opzettelijk vermijdt Hoe 
kon het ook anders? Het in aan geen twijfel onderhevig of het leven gehoor-
zaamt aan geene bijzondere wetten ; het leven kan zich niet onttrekken aan 
den invloed der anorganische krachten, maar het is integendeel niets anders 
dan een produkt van het samenwerken dezer krachten zelf.

In de eerste plaats was het de scheikunde, die zonneklaar bewees, dat de 
stoffelijke elementen in de anorganische en organische wereld overal volko-
men dezelfde zijn, dat dus beide werelden precies uit dezelfde elementen 
bestaan, en dat het leven, wat zijn stoffelijken grondslag betreft, geen enkel 
stoffelijk atoom kan aanwijzen, dat niet eveneens voorhanden is in de anor-
ganische wereld en dat geen aandeel had in den kringloop der stofwisseling. 
De scheikunde was in staat, de organische lichamen of stoffelijke samenstel-
lingen geheel op dezelfde wijze in hunne vormelementen te ontbinden, deze 
afzonderlijk daarvan af te zonderen, evenals zij dit vermag bij de anorga-
nische lichamen. Reeds dit éene feit ware genoegzaam geweest om iedere ge-
dachte aan eene bijzondere levenskracht uit de wetenschap te verbannen. Wij 
hebben gezien, dat krachten niets anders zijn dan eigenschappen of bewegin-
gen of toestanden der stof en dat ieder kleinste deeltje of atoom van een be-
paald stoffelijk vormelement met die krachten op onafscheidelijke en on-
veranderlijke wijze verbonden is. Daarom kan dan ook een atoom, onver-
schillig waar het zich bevindt, in welke verbinding 't is ingetreden, welke be-
paalde rol het speelt, of het in de organische of anorganische natuur verwijlt, 
overal en onder alle omstandigheden slechts hetzelfde doen, dezelfde 
krachten ontplooien, dezelfde werkingen uitoefenen. De hoedanigheden der 
atomen zijn, gelijk men het wetenschappelijk uitdrukt, onverdelgbaar en 
niemand, der zake kundig, zal willen beweren dat b. v. een zuurstofdeeltje 
binnen eenig organisme volgens, andere wetten op een naburig waterstof-
deeltje werkt, en omgekeerd, dan buiten zulk een organisme, of — met an-
dere woorden — dat zulk een deeltje binnen eenig organisme van natuur kan 
veranderen. Daar nu de dagelijksche ervaring geleerd heeft, dat alle organis-
men uit dezelfde atomen bestaan als de anorganische wereld, ofschoon in 
andere groepeeringen, daarom kan er ook geen bijzondere organische kracht, 
geene levenskracht zijn. Het geheele organische leven, zoo zet de beroemde 
scheikundige Mulder uiteen, wordt verklaard uit de werking der z. g. mole-
kulaire krachten.

Het is eene wet, dat men niets in de natuur brengt, maar dat men alles uit 
haar zelve moet opdelven. Mulder vergelijkt de onderstelling eener levens-



kracht bij de meening, dat er in een door duizenden personen geleverden 
veldslag eene éénige kracht werkzaam is, door welke de kanonnen worden 
afgeschoten, de sabels in 't rond slaan enz., terwijl toch dit totaal-effekt niet 
het gevolg is van een enkele kracht, »eene veldslagkracht" maar de totaalsom 
eener menigte krachten en combinatiën, die bij zulk een proces optreden.

De levenskracht is daarom geen oorzaak, maar gevolg. Wanneer eene or-
ganische, stoffelijke verbinding zich anorganische stoffen, die in hare nabij-
heid komen, toeeigent en deze in dezelfde toestanden overbrengt als waarin 
zij zichzelf bevindt, dan geschiedt dit niet door middel eener bijzondere 
kracht, maar enkel tengevolge van eene soort van besmetting, waardoor de 
molekulaire verhoudingen harer eigen stofdeeltjes op andere worden over-
gedragen — geheel op dezelfde wijze als ook in de anorganische wereld de 
krachten der eene stof op eene andere overgaan. Zonder moeite wordt op 
deze wijs het ontstaan der geheele organische wereld verklaard uit één of 
eenige zeer kleine aanvangspunten, waarbij wij de hulp der levenskracht 
kunnen ontberen. Dat zulk een begin mogelijk was, hebben wij in het hoofd-
stuk over het eerste ontstaan der organismen reeds uiteengezet.

Is het van uit het oogpunt der natuurkunde in 't algemeen, reeds onmoge-
lijk, dat er voor de organische wereld afzonderlijke wetten bestaan, — deze 
waarheid treedt nog duidelijker aan 't licht, wanneer wij haar toetsen aan 
bijzondere en bepaalde gevallen. De schei- en natuurkunde waren in staat de 
sterkst sprekende bewijzen bij te brengen voor de waarheid, dat de ons be-
kende anorganische krachten tevens gelden voor de levende natuur, en dat zij 
hierin werkzaam zijn op dezelfde wijze als in de levenlooze natuur; wij kun-
nen zelfs de werking dier krachten vervolgen binnen het plantaardig en dier-
lijk organisme tot in deszelfs fijnste en laatste combinatiën. Men neemt heden 
ten dage algemeen aan, dat de physiologie of de levensleer niet bestaan kan 
zonder schei- en natuurkunde en dat geen physiologisch proces mogelijk is 
zonder behulp van schei-of natuur-kundige krachten. »De scheikunde" zegt 
Mialhe, »heeft ontegenzeglijk als oorzaak of werking, een aandeel in de 
schepping, den groei en het bestaan van alle levende wezens. De verrichtin-
gen der ademhaling, spijsvertering, assimilatie en afscheiding geschieden en-
kel langs scheikundigen weg; de scheikunde alleen is in staat ons de gehei-
men dezer belangrijke organische verrichtingen te onthullen." De zuurstof, 
waterstof, koolstof en stikstof gaan de veelvuldigste scheikundige verbindin-
gen in de organismen aan; zij vereenigen zich, worden weder gescheiden en 
werken op elkaar in, juist zooals dit buiten die lichamen geschiedt. Zelfs 
samengestelde lichamen verhouden zich op gelijke wijze. Het water, dat men 



moet beschouwen als het eerste en voornaamste bestanddeel der organische 
wezens, zonder 't welk geen plantaardig of dierlijk leven mogelijk is, door-
dringt, verweekt, lost op, vloeit, valt naar de wetten der zwaarte, verdicht 
zich, verdampt en vormt binnen het organisme op geen andere wijze dan 
daar buiten. De anorganische stoffen, de kalkzouten, die het water in opge-
losten staat medevoert, worden afgezet in de beenderen der dieren of in het 
weefsel der plant, alwaar zij dezelfde vastheid bezitten als in de anorganische 
natuur. De zuurstof der lucht, die in de longen met het donkere aderlijk bloed 
in aanraking komt, geeft daaraan dezelfde helderroode kleur, als wanneer 
men het bloed buiten het lichaam met dampkringslucht schudt. De in het 
bloed bevatte koolstof verbrandt bij deze aanraking even goed tot koolstof-
dioxyde als in het lichaam. De dierlijke maag kan men met het volste recht als 
een chemische retort beschouwen, waarin de dooreengemengde stoffen naar 
bekende scheikundige wetten zich verbinden en ontbinden. Een in de maag 
gebracht vergif kan door een tegengif evengoed geneutraliseerd worden als 
hadde men de proef buiten de maag genomen ; eene ziektestof, die daarin 
werd opgehoopt, kan door daarin gevoerde chemische middelen even goed 
geneutraliseerd en vernietigd worden, als in elk ander willekeurig, niet or-
ganisch vat.

De scheikundige veranderingen, welke de spijzen gedurende haar opont-
houd in de maag en het darmkanaal ondergaan, heeft men  in den jongsten 
tijd haast tot in de allerfijnste bijzonderheden leeren kennen en tevens heeft 
men ontdekt op welke wijze zij in de weefsels en stoffen des lichaams ver-
anderen. Men weet eveneens, dat dezelfde elementen juist in dezelfde hoe-
veelheid, langs verschillende wegen, het lichaam Verlaten, als zij daarin zijn 
gekomen : ten deele onveranderd, ten deele in andere vormen en verbindin-
gen. Geen enkel stoffelijk atoom gaat op dezen weg verloren, of wordt iets 
anders. De vertering is een zuiver chemisch proces. Hetzelfde mag gezegd 
worden van de werking der geneesmiddelen : die werking is, in zooverre 
geen mechanische krachten er bij in 't spel komen, van zuiver scheikundigen 
aard. Alle geneesmiddelen, die in de vloeistoffen van het dierlijk organisme 
onoplosbaar zijn en dus geen scheikundige werking kunnen uitoefenen, moe-
ten als volkomen onwerkzaam worden beschouwd. Deze feiten laten zich tot 
in 't oneindige vermeerderen. »Deze beschouwingen" zegt Mialhe »maken 
het begrijpelijk, dat alle organische verrichtingen met behulp van chemische 
processen plaats hebben, en dat een levend wezen als een scheikundig labo-
ratorium kan beschouwd worden, waarin al die verrichtingen tot stand 
komen, die te zamen het leven uitmaken." Niet minder duidelijk spreken de 



mechanische, volgens physische wetten bepaalde processen van het levende 
organisme. De beweging van het bloed is eene der meest werktuiglijke be-
wegingen die er bestaan en de anatomische inrichting die daarvoor aanwezig 
is, heeft de sprekendste gelijkenis met de mechanische werktuigen der men-
schen. Het hart bezit kleppen, even goed als een stoomwerktuig, en het 
dichtvallen dier kleppen gaat vergezeld van een hoorbaar geluid. De lucht 
wrijft als zij de longen binnenstroomt tegen de wanden der luchtpijpsvertak-
kingen en veroorzaakt daardoor het geruisch, dat het in- en uitademen ver-
gezelt. Dat inen uitstroomen wordt tengevolge van zuiver physische krachten 
bewerkstelligd. Het opstijgen van het bloed uit de benedenste deelen des
lichaams naar boven, tegen de wetten der zwaartekracht in, wordt door 
zuiver mechanische inrichtingen mogelijk gemaakt. 

Op mechanische wijze wordt de inhoud des darmkanaals, tengevolge van 
wormsgewijze bewegingen, naar beneden gestuwd; op mechanische wijze 
hebben alle spierbewegingen plaats, op mechanische wijze volbrengen men-
schen en dieren het gaan. De bouw van het oog berust op dezelfde wetten als 
de inrichting eener Camera obscura, en het oor ontvangt de geluidsgolven op 
dezelfde wijze als iedere andere holte. »De wetenschap," zegt Krahmer, 
«koestert heden ten dage geen enkelen twijfel meer of het is onmogelijk, er-
gens eene natuurlijke eigenschap aan te wijzen, die bij uitsluiting zou toebe-
hooren aan lichamen van de eene of andere soort.

Eveneens weet men, dat de z. g. organische processen geenszins uit zichzelf 
bedrijvig zijn, maar dat ook zij, evengoed als de veranderingen in de anorga-
nische wereld, slechts met behulp der buitenwereld en der aan haar gebon-
den physische krachten tot stand komen. En uit dien hoofde is de physiolo-
gie volkomen in haar recht, wanneer zij, gelijk Schaller zegt »thans bij voor-
keur de neiging openbaart, het onderscheid tusschen organisch en anorgan-
isch te beschouwen als iets, wat niet bestaat."

En gebeurt het al, dat wij ons verbazen over de werkingen der organische 
combinatiën, schijnen deze ons onverklaarbaar en niet in harmonie met de 
gewone werkingen der natuurkrachten, dan moeten wij dit alleen toeschrij-
ven aan de oneindige samengesteldheid der stoffelijke verbindingen, zooals 
deze in de organische wereld optreden. In een voorgaand hoofdstuk hebben 
wij gezien dat zulke gecompliceerde stoffelijke beginselen oogenschijnlijk de 
wonderbaarlijkste werkingen tot stand brengen. Deze combinatiën alle afzon-
derlijk te leeren kennen, daarop is thans het streven der wetenschap gericht. 
Veel is daarbij reeds verricht geworden, wat vroeger onmogelijk word geacht; 
en er zal in de toekomst nog meer tot stand worden gebracht. De tijd nadert 



dat Liebig's profetie in vervulling komt, n. l. dat de physiologie met behulp 
der organische scheikunde, de oorzaken zal doorgronden van verschijnselen, 
die zich aan het oog onttrekken. En wilde men uit de omstandigheid, dat op 
dit oogenblik veel, ja het meeste in die verschijnselen nog onverklaard is, dat 
hun wezen nog verborgen, dat hunne afhankelijkheid van de scheikunde en 
natuurkundige wetten in elk afzonderlijk proces nog niet aangetoond is, 
wilde men uit die omstandigheid afleiden, dat zij zich in 't algemeen aan die 
wetten onttrekken en dat er eene onbekende dynamische kracht in hen werkt, 
dan zou men in tegenspraak komen met de grondstellingen der wetenschap 
zelf. Integendeel, wij hebben niet alleen het volste recht, maar wij beschou-
wen 't als onzen wetenschappelijken plicht, volgens de onomstootelijke wet-
ten der inductie uit het bekende te besluiten tot het onbekende, en te zeggen : 
De algemeene wet, die reeds voor sommige orga-nische verschijnselen met 
zekerheid is aangetoond, geldt ook voor alle andere. Herinneren wij ons 
slechts de allerjongste ervaringen en bedenken wij, dat eerst sedert weinige 
jaren ons eene reeks van processen zijn verklaard geworden, die vroeger — 
toen men ze nog niet volledig kende — als de hechtste steunpilaren voor de 
leer der levenskracht werden aangezien. Hoe kort is het nog maar geleden, 
sedert men het eigenlijke wezen van de ademhaling en spijsvertering kent, of 
sinds de processen van voortbrenging en bevruchting van uit hun fabelachtig 
duister zijn gehaald en sedert men heeft leeren verstaan, dat zij gesteld moe-
ten worden naast de eenvoudige en werktuiglijke processen der anorganische 
wereld ! Het sperma is niet meer de vloeistof, waaruit een levende en leven-
wekkende damp stroomt, maar een stof, die door middel der zaaddiertjes 
zich op zuiver mechanische wijze voor-uitbeweegt; en wat men vroeger be-
schouwde als de onverklaarbare werking van dien levenwekkenden damp, 
wordt nu opgelost in eene onmiddellijke, langs mechanischen weg tot stand 
gebrachte vereeniging van ei en zaad. 
Hoevele processen in het dierlijk lichaam, zooals b. v. het naar boven voeren 
van kleine stofdeeltjes op de slijmvliezen en naar buiten, tegen de wetten der 
zwaarte in, schenen onverklaarbaar en te nopen tot het aannemen eener 
levenskracht, totdat men het belangwekkend verschijnsel der flikkerbewe-
gingen, een zuiver mechanisch proces, ontdekte.

Deze merkwaardige beweging is onafhankelijk van den invloed des levens, 
en duurt nog lang na den dood voort, om eerst te eindigen, wanneer de ver-
rotting een eind is voortgeschreden en deze de organische deelen volkomen 
verweekt heeft.



(Bij een schildpad heeft men nog 15 dagen na den dood, de flikker-cellen in 
hare eigenaardige beweging zien deelen, terwijl het vleesch reeds een stin-
kend slijm was geworden.) Welk een licht viel niet op de wonderlijke proces-
sen die er in het bloed plaats grepen, toen men de bloed-cellen leerde kennen, 
of op de processen van absorptie en resorptie sedert de ontdekking der osmo-
tische krachten ! En de allerwonderlijkste en meest onbegrijpelijke physiolo-
gische verrichting van het dierlijk lichaam, de zenuwwerkzaamheid vangt 
thans aan een nieuw licht te verkrijgen door de natuurkunde ; het wordt van 
dag tot dag duidelijker, welk eene belangrijke rol de electriciteit, een anorga-
nische kracht, daarbij speelt.

»Leven" zegt Virchow," is slechts een bijzondere soort van werktuigkunde, 
en wel de meest gecompliceerde vorm daarvan ; een vorm, waarbij de ge-
wone mechanische wetten onder de meest buitengewone en menigvuldigste 
voorwaarden werken, en vandaar, dat de eind-resultaten door zulk een lange 
reeks snel verdwijnende tusschenleden van de aanvangspunten der veran-
dering gescheiden zijn, dat wij de aaneenschakeling slechts met de grootste 
moeilijkheid terugvinden." — »Het levende organisme" zegt Professor Mat-
teucci, »is een werktuig evenals de stoom- of electro- magnetische werktui-
gen, d. w. z. een apparaat, in hetwelk de chemische verwantschappen en in 't 
bijzonder de verbinding van de atmosferische zuurstof met de voedingsmid-
delen, aanhoudend warmte, electriciteit en spierarbeid te voorschijn roepen."

Ten einde toch nog de noodzakelijkheid eener levenskracht te bewijzen, 
heeft men den scheikundige tegengeworpen, dat zijn wetenschap niet in staat 
is organische verbindingen te maken d. w. z. die bijzondere groepeeringen 
van chemische grondstoffen tot z. g. ternaire of quaternaire verbindingen, 
wier totstandkoming altoos een organisch, met leven en levenskracht begaafd 
wezen veronderstelt ; men liet niet na daarbij de koddige opmerking te 
maken, dat indien er geen levenskracht bestond, en het leven dus een rein 
chemisch proces was, de scheikundige dan ook in staat moest zijn, organische 
wezens in zijne retorten te bereiden, ja zelfs menschen te maken! 1) De 
scheikundigen zijn hierop het antwoord niet schuldig gebleven en hebben 
aangetoond, dat de algemeene scheikunde werkelijk in staat is, onmiddellijk

1) Deze onderstelling is koddig, omdat die heeren daarbij geheel vergeten dat, om organ-
ische wezens voort te brengen, het niet genoeg is, de chemische stoffen bij de hand te 
hebben, waaruit zij bestaan, maar dat daartoe zeer vele, zeer gecompliceerde, en zeer las-
tige voorwaarden behooren, die wij op kunstmatige wijze niet in 't leven vermogen te roe-
pen. Er zijn ook anorganische lichamen genoeg, die wij niet op kunstmatige wijze kunnen 
samenstellen en toch twijfelt niemand er aan, of deze stoften zijn langs mechanischen weg, 



organische stoffen te bereiden ; zij hebben druivesuiker en verschillende or-
ganische zuren bereid. Zij hebben organische basen bereid; zij hebben last not 
least ureum gemaakt, die belangrijke organische stof, die nog tot voor korten 
tijd den scheikundige door den geneesheer werd voorgeworpen als een écla-
tant bewijs van diens onmacht in 't nabootsen van de voortbrengselen van 't 
organisme. En dagelijks wordt het aantal organische sloften, die de chemie 
leert bereiden, grooter. Zoo is het, den franschen scheikundige Berthelot ge-
lukt, de z. g. koolwaterstoffen uit anorganische lichamen op te bouwen, en 
zoo werd op deze wijze een uitgangspunt voor de kunstmatige samenstelling 
van organische lichamen veroverd, dat met de organische natuur in geen 
verband staat.

»Het is nauwelijks vijftien jaar geleden," zegt Dr. Schiel in een voor ons lig-
gend manuscript, »dat men de synthese van organische stoffen voor onmoge-
lijk hield, d. w. z. dat men de mogelijkheid ontkende van anders dan in het 
laboratorium der natuur, dus niet in dat van den scheikundige, organische 
stoffen uit anorganische te bereiden, en heden maakt men alcohol en kostbare 
reukwerken uit steenkolen, kaarsen uit leien, berlijnsch blauw, ureum, 
taurine, en ontelbaar veel andere stoffen, van welke men vroeger dacht, dat 
zij alleen uit plantaardige of dierlijke overblijfsels konden ontstaan, en dat 
wel uit het eenvoudig materiaal dat de anorganische natuur ons levert. Ook 
is het onderscheid tusschen anorganische en organische scheikunde (welke 
laatste tegenwoordig «scheikunde der koolstofverbindingen" wordt genoemd 
[Aanmerking van den schrijver]) heden ten dage niets meer dan een conven-
tioneel hulpmiddel voor de rangschikking, geenszins in overeenstemming 
met de verschijnselen, doch dat wij ter wille van het gemak nog in acht ne-
men." 2) — En wilde men de bovenvermelde meening, als zouden ternaire en 

zonder behulp eener levenskracht, maar enkel tengevolge van physische en chemische 
processen ontstaan, zooals diamant, kwarts, graniet, topaas, malachiet, enz. Men zie hier-
over het slot der eerste voorlezing in mijn werk: «Die Darwin'sche Theorie in sechs Vor-
lesungen", (Leipzig, 1876).

2) In 1828 werd door Wöhler, die op kunstmatige wijze ureum uit ammonium-cyanaat 
bereidde, de oude meening omvergestooten, dat organische verbindingen enkel door or-
ganische lichamen konden worden gevormd. In 1856 bouwde Berthelot het mierenzuur op 
uit anorganische stoffen en wel uit kooloxyde  en water, door deze stoffen met kalium-
hydroxyde te verhitten, en alzoo zonder behulp van eenige plant of eenig dier. Spoedig 
daarop gelukte de synthese van alcohol, onmiddellijk uit deszelfs elementen (koolstof, wa-
terstof en zuurstof). Zelfs vet kan men thans kunstmatig samenstellen uit vetzuren en olie-
zoet, welke beide stoffen op zuiver chemische wijze kunnen verkregen worden ; en in den 



quaternaire verbindingen enkel door de levenskracht kunnen tot stand 
komen, streng doorvoeren, dan zou men genoodzaakt zijn juist aan die or-
ganische wezens, die het levensbeginsel in den hoogsten graad openbaren, de 
levenskracht te ontzeggen, daar gelijk bekend is, de dieren het vermogen 
missen, om organische, stoffelijke verbindingen uit anorganische te bereiden, 
maar hierin geheel afhankelijk zijn van de planten, welke laatste alleen in 
staat zijn anorganische stoffen in organische om te zetten.

Diensvolgens zal niemand, die eenige waarde aan feiten hecht en de induc-
tieve methode der natuurkundige wetenschappen kent, er meer aan twijfelen, 
of het denkbeeld eener bijzondere organische kracht, waardoor de levensver-
schijnselen onafhankelijk van de algemeene natuurwetten in 't leven zouden 
worden geroepen, moet verbannen worden uit het leven en uit de weten-
schap ; de natuur vormt met hare stoffen en krachten een eenig, ondeelbaar 
geheel, dat geen grenzen kent en geen uitzonderingen toelaat. Verder moet hij 
erkennen, dat elke scherpe afscheiding tusschen «organisch" en «anorga-
nisch" in strijd is met de natuur; er bestaat tusschen beide denkbeelden enkel 
verschil met betrekking tot den inwendigen vorm en de groepeering der 
atomen, niet wat hun wezen betreft. Het verschil tusschen de organische en 
anorganische vormen ontstaat juist en alleen daardoor, dat de primitieve 
rangschikking der molekulen verschilt, en dit verschil in molekulaire rang-
schikking bepaalt den vorm der organische stoffen. Maar de wordingswijze 
van een kristal en daarbij het nog merkwaardiger herstellingsvermogen van 
een verminkt kristal leeren ons, dat er ook in de anorganische wereld be-
paalde wetten voor den vorm bestaan, die niet kunnen worden verkracht, en 
welke wetten overeenkomen met de vormingswetten der organische wereld.

Ook hebben de nieuwe onderzoekingen geleerd, dat het kristal, de anor-
ganische grondvorm, in veel nauwer betrekking en analogie staat tot de cel,

jongsten tijd zou het den engelschen scheikundige Smee (Proceedings of the royal society 
1864, No. 65) gelukt zijn vezelstof en lijmstof te bereiden ! — Men vergelijke over dit on-
derwerp het opstel, voorkomende in «Unsere Tage" (Brunswijk, bij Westermann) 78 Afl., 
1865, pag. 779, en getiteld: «kunstmatige bereiding van organische verbindingen uit hare 
elementen."

De middelen, welke Berthelot tot het verkrijgen zijner merkwaardige resultaten aan-
wendde (hermetische opsluiting van anorganische stoffen met water in glazen kolven, die 
hij maanden lang aan eene hooge temperatuur blootstelde) herinneren ons opvallender-
wijs aan de physische toestanden der voormalige oorspronkelijke zee, op welker bodem 
de allereerste organische, stoffelijke verbindingen moeten ontstaan zijn. Een der merk-
waardigste uitkomsten der synthetische scheikunde in den jongsten tijd is ook nog de be-
reiding van het organische druivenzuur.



den organischen grondvorm, dan men tot nog toe meende. Beide doen eene 
keuze uit de stoffen, die hun ter opneming worden aangeboden, beide zijn in 
hun vorming aan bepaalde uitwendige invloeden onderworpen ; beide kun-
nen uit dezelfde stoffelijke verbindingen zich vormen. Ja men heeft zelfs in de 
plantencellen kristallen (door Nägeli kristalloïden genoemd) ontdekt, die 
voor imbibitie of inzuiging vatbaar zijn, d. w. z. die vloeistoffen van buiten in 
zich opnemen en daardoor opzwellen, evenals de cel dit ook doet. Hierbij 
vertoonden zij alle wezenlijke eigenschappen van het protoplasma of den ei-
witachtigen inhoud der cel. En reeds vroeger (1849) heeft Reichert ondekt, 
dat eiwitachtige, alzoo zuiver organische zelfstandigheden, in het dierlijk 
lichaam den kristalvorm kunnen aannemen. Deze z. g. proteïne kristallen 
schijnen de diepe klove, waardoor de georganiseerde celvormingen der die-
ren en planten tot nog toe van de anorganische wereld werden gescheiden, te 
zullen dempen. 1)

»Het beroep op de levenskracht" zegt Vogt, »is slechts eene omschrijving 
onzer onkunde. Het behoort tot de reeks van achterdeurtjes, die men er bij 
menigte in de wetenschap op nahoudt, en waartoe de tragen van geest steeds 
hunne toevlucht nemen, omdat zij de moeite niet willen nemen, om iets, wat 
hun onbegrijpelijk voorkomt, na te vorschen, maar die zich liever neerleggen 
bij een schijnbaar wonder." De leer der levenskracht is thans eene verloren 
zaak. Mystieke natuurkundigen mogen zich nog inspannen om die schim een 
nieuw leven in te gieten, de metaphysici mogen jammeren over de aanmati-
gingen en steeds dreigender houding, die het physiologische materialisme 
aanneemt en zij mogen daaraan het recht willen betwisten om in wijsgeerige 
vraagstukken een woordje mede te spreken ; anderen eindelijk mogen wijzen 
op veel wat nog onbekend bleef, op menig duister physiologisch vraagstuk, 
dit alles is niet in staat de levenskracht van een wissen en spoedigen weten-
schappelijken dood te redden. Zij is heden, gelijk prof. O. Schmidt in zijne 
»Afstammingsleer en het Darwinisme" zegt, »een spook, dat niet meer weet, 
waar zich te vertoonen." Overigens moge aan het slot van dit hoofdstuk niet 
onvermeld blijven, dat, volgens Bence Jones de denkbeelden over kracht en 
stof, in de biologie of levensleer, in den loop der geschiedenis dezelfde pha-
sen hebben doorloopen als in de physica. (Zie hierover nog eens het slot van 
Hoofdstuk 1). De mensch werd, volgens de Hebreeërs, uit het stof of de aarde 
geformeerd, en eerst daarna werd hem leven en geest ingeblazen.

1) Zie hiervoor mijne »Physiologische Bilder," Dl. I. pag. 277.



 

Ook de oude Indiërs beschouwden de menschelijke ziel als iets zelfstan-
digs, en de rondwarende geesten der afgestorvenen vertegenwoordigen bij 
de wilde volken nog heden ten dage dien vroegsten en onvolkomen trap van 
kennis.

Ook in de middeleeuwen heerscht nog zeer algemeen het denkbeeld van 
volkomen scheiding van lichaam en leven, of van lichaam en geest. De 
tweede phase wordt ingenomen door de tusschen de Middeleeuwen en den 
nieuwen tijd heerschende voorstelling van eene bijzondere, aan de impon-
derabilia der natuurkunde beantwoordende geestelijke drijfkracht in het 
lichaam, die onder de verschillendste benamingen (Archaeus of maaggeest, 
zenuwgeest, prikkelbaarheid, levenskracht, levens-essence, enz.) langen tijd 
de wetenschap beheerschte. In de derde phase, of die van den nieuwen tijd, 
hebben de vorderingen der organische chemie ons geleerd, dat aan de stoffe-
lijke zelfstandigheden geen bijzondere chemische of levenskrachten verbon-
den zijn, maar dat zij in de organische lichamen geheel dezelfde chemische 
eigenschappen vertoonen als daarbuiten. Terwijl alzoo in de eerste phase 
eene volkomene, in de tweede eene onvolkomene scheiding van kracht en 
stof plaats greep, en de kracht in deze tweede periode als eene zeer fijne en 
vluchtige zelfstandigheid, als een onweegbaar elementair beginsel verschijnt, 
als een fluidum, een aether of een gas, dat slechts voorbijgaand met het 
lichaam verbonden is en daaraan zijn eigenschappen verleent, zoolang als n.l. 
de wederzijdsche vereeniging duurt, — kent de derde of laatste phase, even-
min als in de natuurkunde, een scheiding van beide begrippen, maar enkel 
eene absolute eenheid of onscheidbaarheid. Het leven kan evenmin eene 
nieuwe stof of nieuwe kracht scheppen als een bestaande vernietigen ; en 
wanneer eens alle voorwaarden bekend zijn, onder welke de chemische 
levenswerkzaamheden tot stand komen, dan zal men leeren inzien, dat er 
geen onderscheid bestaat tusschen deze verrichtingen on die, welke men 
buiten het lichaam tot stand kan brengen.

Iedere kracht, die het organisme ontvouwt of verliest, komt en gaat met de 
toegevoerde of weggevoerde weegbare zelfstandigheden ; en reeds de alge-
meen erkende, eeuwige beginselen van de onvernietigbaarheit der stof en 
van het krachtsbehoud, sluiten elke bijzondere organische kracht onvoor-
waardelijk uit.

De stof, met de haar aanhangende krachten is dan ook hier even eeuwig en 
onvergankelijk als elders. 



Overigens heeft de biologie in 't algemeen op verre na niet de tweede phase 
zoo volkomen overwonnen als dit met de natuurkunde het geval is; er zijn 
heden ten dage helaas ! zelfs menschen genoeg, die nog de zienswijze der 
eerste phase huldigen ! !



DE ZIEL DER DIEREN.

Het verstand uit zich bij de dieren geheel op dezelfde wijze als hij de menschen. — Er 
bestaat geen wezenlijk maar slechts een gradueel verschil tusschen instinkt en verstand. 

KRAHMER.

! Het menschelijk lichaam is eene gewijzigde dierengedaante ; de menschelijke ziel is !
      eene dierlijke ziel in de n-de macht. ! ! ! ! ! ! !   BURMEISTER.

De beste autoriteiten op het gebied der physiologie zijn tegenwoordig bijna 
algemeen van gevoelen, dat de ziel der dieren niet qualitatief, maar alleen 
quantitatief van die des menschen onderscheiden is. Op de hem zoo eigen-
aardige manier heeft Carl Vogt deze vraag in den laatsten tijd weder opge-
worpen en in bovenstaanden zin beslist; aan het door hem gezegde laat zich 
moeilijk nog iets nieuws toevoegen. De mensch heeft geen absoluten voor-
rang boven het dier en zijn geestelijk overwicht op het dier is slechts van rela-
tieven aard. Geen enkel geestelijk vermogen komt den mensen alléén toe ; 
slechts de meerdere kracht en ontwikkeling dier vermogens en hare doelma-
tige vereeniging verschaffen den mensch zijn overwicht.

Dat deze vermogens bij den mensch grooter zijn, heeft, gelijk reeds gezegd 
is, zijn natuurlijken en noodzakelijken grond in de hoogere en meer volko-
men ontwikkeling van het stoffelijk substraat der denkverrichtingen. Evenals 
er eene onafgebroken ladder bestaat in de physische ontwikkeling van dit 
substraat, te beginnen met het laagste dier en te eindigen met den hoogsten 
mensch, zoo bestaat er ook eene overeenkomstige volgreeks van verstande-
lijke hoedanigheden van beneden naar boven. Noch morphologisch noch 
scheikundig kan men een werkelijk onderscheid aanwijzen tusschen de her-
senen des menschen en die der dieren ; het verschil is zeer zeker groot, maar 
slechts gradueel. Reeds dit feit alleen, verbonden met de in een vroeger 
hoofdstuk beschreven afhankelijkheid der psychische verrichtingen van den 
bouw, de grootte en samenstelling der hersenen, zijn genoegzaam om die 
waarheid te verklaren.

In zijn eigenwaan heeft de mensch de niet te loochenen psychische uitingen 
van het dier met den naam «instinkt" betiteld. Een instinkt, in den zin, waarin 
dit woord gewoonlijk gebruikt wordt, bestaat er niet; «klaarblijkelijk" zegt Dr. 
Weinland »is dit woord uitgevonden door onze gemakzucht, die zich niet wil 
vermoeien met de studie eener dierenziel," of gelijk Lewes zich uitdrukt, «in-
stinkt is een dier woorden die tot dekmantel dienen voor onze onwetend-



heid." Geen onmiddellijke, in hen zelf en hunne geestelijke organisatie ge-
legen noodzakelijkheid, geen blinde, onbewuste aandrift bestuurt de dieren 
in hun handelen, maar zij handelen volgens een uit vergelijken, besluiten en 
oordeelen ontsproten overleg ; het geestelijk proces, waardoor dit geschiedt, 
is, wat zijn wezen betreft, volkomen gelijk aan dat bij den mensch, al zij ook 
de kracht des oordeels veel zwakker. Die wilsdaad en dat verstandelijk over-
leg, dat aan de daad voorafgaat, wordt derwijze door in- en uitwendige ver-
houdingen bepaald, dat de vrije keus bij zulke wilsdaden niet zelden gelijk 
nul wordt en in elk geval zich beweegt binnen enge grenzen. Maar geheel 
hetzelfde geldt ook van het doen en laten der menschen, wier vrije wil in den 
uitgestrekten zin, dien hij daaraan meent toe te mogen kennen, niets is dan 
eene hersenschim. Diensvolgens zou men met hetzelfde recht, waarmede 
men het doen en laten der dieren uit het instinkt afleidt, ook kunnen zeggen, 
dat de mensch slechts instinktmatig tot zoodanige handelingen wordt gedre-
ven. Doch het een zoowel als het ander is valsch.

Het dier overlegt, bedenkt, verzamelt ervaringen, herinnert zich het verle-
den, zorgt voor de toekomst, gevoelt — evenals de mensch ; en hetgeen men 
als het gevolg van eene blinde aandrift bij het dier heeft aangezien, is, wat 
men gemakkelijk kan bewijzen, het uitvloeisel van een zichzelf bewuste, 
geestelijke werkzaamheid. »De meening," zegt Czolbe »dat er bij het dier 
geen begrippen, oordeelen en besluiten ontstaan, is met de ervaring in strijd."

– »Het is te beschouwen als het toppunt van dwaasheid," zoo heet het in het 
beroemde Système de la nature »den dieren verstandelijke vermogens te ont-
zeggen ; zij voelen, denken, oordeelen, vergelijken ; zij kiezen en plegen raad; 
zij hebben geheugen, toonen liefde en haat, en dikwijls zijn hun zintuigen 
fijner dan de onze." — Niet uit instinkt bouwt de vos een hol met twee uit-
gangen, en niet uit instinkt rooft hij de hoenders op een tijd, dat de heer en 
zijn knecht afwezig zijn of aan tafel zitten, maar uit — overleg. Niet uit in-
stinkt zijn de oudere dieren verstandiger dan de jongen, maar uit — ervaring. 
Woldemar Schultz verhaalt van zijn reizen in Brazilië (zie Ausland, 1806, Nr. 
24) dat oude muildieren, die in den dienst van den mensch grijs zijn gewor-
den, dikwijls op het zien van een koffer buiten zich zelf geraken van woede 
en met hunne pooten naar het voorwerp hunner kwelling slaan. Andere, die 
listiger zijn, laten zich, ja eerst beladen, maar trekken daarna den kop 
tusschen de pooten, loopen weg en werpen allengs elken  last af.

«Verwonderlijk is het te zien,'' zegt Schultz, »hoe de oude muildieren die 
paden tusschen rotsen en boomstammen uitkiezen, welke breed genoeg zijn 
om hen met hun last door te laten, en daartoe zelfs eenen omweg nemen." De 



jongere dieren nemen het daarentegen zoo nauw niet, en met moeite banen 
deze zich een weg door enge passen.

De voorbeelden, die voor het inzicht en het overleg der dieren pleiten, zijn 
even bekend als afdoende en daarbij zoo talrijk, dat men geheele boekdeelen 
daarmede zou kunnen vullen. Ieder, die met honden omgaat, weet de merk-
waardigste, bijna ongeloofelijkste dingen van hun berekenend inzicht en 
slimheid te vertellen. 1) Men leze, wat Dujardin van het verstand der bijen, 
wat Burdach van het verstand der kraaien, wat Vogt van de dolfijnen en van 
de merkwaardige opvoeding die een oude hond aan een jongen gaf, verhaalt; 
men herinnere zich de welbekende anecdote van de zwaluw, die in de lente 
terugkeerende, haar nest door een musch bezet vond en uit weérwraak over 
dit indringen het vlieggat dichtmetselde.

Waarom zijn vogels, waarop jacht gemaakt wordt, niet bevreesd voor lie-
den, die geen geweer dragen? (Kraaien en musschen b.v.) Wie kent de won-
derbare inrichting van een bijenstaat niet uit de schoone beschrijving van 
Vogt ? 2) En wie las nimmer over de hondenstaten in de prairiën van Noord-

1) Prof. Hinrichs (Das Leben in der Natur, u.s.w. 1854) is van meening, dat het dier geen 
voorstellings- en waarnemingsvermogen bezit, omdat een hond b. v. ook zonder zijn heer 
uit wandelen zou gaan en eene herberg bezoeken. De heer Hinrichs schijnt nimmer in de 
gelegenheid te zijn geweest honden gade te slaan. Dat deze dieren op hun eentje uit wan-
delen gaan en herbergen bezoeken, die hun bekend zijn, is een feit, dat men elken dag kan 
waarnemen. — Er is misschien in 't algemeen geen natuurkundig vraagstuk, waarbij de 
armzalige aard der theoretische wijsgeeren sterker aan den dag komt, dan juist in 't 
vraagstuk van 't zieleleven der dieren. Alle nog zoo sprekende feiten worden eenvoudig 
geïgnoreerd, en de oude wijsgeerige algemeenheden worden alsdan met de zekerheid 
eener bekrompen geleerdheid op de zaak, buiten het verband beschouwd, toegepast. Ge-
lukkig weet de natuur niets van de subjectieve inbeeldingen der geleerde heeren en spot 
schier bij elk bijzonder feit met alle theoretische constructies. Men leze b. v. eens de wijs-
geerige verklaringen van den lieer Julius Schaller over het onderscheid tusschen mensch 
en dier, in diens meermalen herdrukt en veelgeprezen werk: «lichaam en ziel." (1855) En 
deze schrijver maakt overigens nog, wat de wijze van behandeling van zijn onderwerp be-
treft, eene gunstige uitzondering op de meeste schoolse wijsgeeren.

De heer Schaller construeert b. v. het dier als een enkele exemplaar zijner soort, den 
mensch daarentegen in onderscheiding van het dier als individu, als ik. Wat zou er wel 
tegen in kunnen gebracht worden, als wij die geheele gedachte willen omkeeren en zeggen 
: het dier heeft slechts waarde als afzonderlijk individu, de mensch daarentegen als 
mensch of representant zijner soort.

2) En wie las nimmer het onvergelijkelijk schoone werk van onzen Nederlander, prof. 
Harting: «De bouwkunst der dieren ?" De Haan



Amerika ? of over de aan 't fabelachtige grenzende huishouding der mieren, 
welke schepselen strooptochten ondernemen, slaven thuisbrengen om deze 
tot hun dienst af te richten, ja, die zelfs melkkoeien in hare uitgestrekte wo-
ningen er op nahouden? De Engelschman Hooker schrijft van den olifant: 
,,De leerzaamheid dezer dieren is reeds van oudsher bekend, doch zij verliest 
zooveel door het bloote verhaal, dat hunne goedaardigheid, gehoorzaamheid 
en schranderheid mij zoo vreemd voorkwamen, alsof ik er nooit iets van ge-
hoord of gelezen had. Onze olifant was, vooral wanneer hij eene goede luim 
had, zoo leerzaam, dat hij op het verlangen van zijn berijder een steen 
opraapte, hem dien met zijn snuit toebracht, zoodat deze hij zijne geologische 
excursies niet elk oogenblik behoefde af te stijgen." — Men moet maar eens in 
zekere lagere sferen der menschelijke samenleving verkeerd hebben om te 
begrijpen, dat de geestelijke toonladder van het dier tot den mensch nergens 
is afgebroken. Zonder nog eens te letten op de laagste menschenrassen, kan 
men onder onze Europeesche menschheid nu en dan individuen aantreffen, 
van wie men geneigd is te vragen, of hunne verstandelijke disposities den 
gedachtenkring van een verstandig dier te boven gaan ? En een cretin, die 
toch ook een mensch is, staat zelfs verre beneden het dier!

Schrijver dezes zag in den zoölogischen tuin te Antwerpen een aap, die een 
bed met toebehooren in zijn kooi had, om zich des avonds daarin te leggen en 
zich toe te dekken evenals een mensch. Hij verrichtte kunststukjes met hoe-
pels en ballen, die men hem gegeven had, en wendde zich hierbij tot het 
publiek, alsof hij daarmede wilde spreken en het zijne kunsten laten zien. Van 
denzelfden aap verhaalt men, dat hij den omtrek zijner schaduw op den 
muur met den vinger natrekt ! De geheele verschijning maakt eenen weemoe-
digen indruk, daar men de gedachte niet van zich kan weren, als ware hier 
een menschelijk overleggend en gevoelend wezen in die kooi opgesloten. 
Volgens de voortreffelijke schildering van Burmeister, herinnert ons de neger, 
zoowel wat zijn lichamelijke als verstandelijke hoedanigheden betreft, in 't 
oog loopend aan de apen. Dezelfde naäpingszucht, dezelfde blooheid, kort-
om in alle karaktertrekken hetzelfde ! De neger stelt zich, volgens de 
uitdrukking van eenen berichtgever in de Allgem. Zeitung, in zijne geschie-
denis (zoo b. v. op Haïti) »half voor als tijger, half als aap."

Burmeister schildert den braziliaanschen oermensch, in al zijn doen en 
laten, af als een dier, als een wezen dat alle geestelijk, hooger leven ontbeert. 
»In de wildernissen der binnenlanden van Borneo en Sumatra en op de ei-
landen van Polynesië", zoo verhaalt Hope (Essay on the origin of man, 1831) 
»zwerven horden van wilden rond, wier gelijkenis met den baviaan niet te 



miskennen valt en wier lichamelijke en geestelijke meerderheid boven het 
dier nauwelijks waarneembaar is. Zij bezitten schier geen geheugen en nog 
minder verbeeldingskracht. Zij schijnen niet vatbaar te zijn voor eenig 
nadenken over het verleden of voor eenige voorzorg voor de toekomst; enz. 
Alleen de honger wekt hen uit hunne zorgeloosheid, enz. Men kan bij hen 
geen ander verstandelijk vermogen ontdekken, dan de bekende dierlijke 
sluwheid, die men ook bij de apen opmerkt, enz". Men hoort dikwijls be-
weren, dat de spraak zulk een karakteristiek kenmerk vormt tusschen 
mensch en dier, zoodat er daarom geen twijfel meer kan bestaan over de 
diepe klove, die beide wezens scheidt. Hij, die deze tegenwerping maakt, is 
onbekend met het feit, dat ook de dieren kunnen spreken. Men heeft bewij-
zen in menigte, dat de dieren het vermogen bezitten om elkander hunne ge-
dachten mede te deelen, en dat wel over zuiver concrete zaken. Dujardin 
plaatste op verren afstand van een bijenstal, in de nis van eenen muur, een 
schaaltje met suiker. Eene enkele bij, die dien schat ontdekte, vloog eene wijl 
om de randen der nis, raakte nu en dan met den kop er aan en trachtte op 
deze wijze de locale bijzonderheden in haar geheugen te prenten ; daarna 
vloog zij weg en keerde na eenigen tijd met eene schaar van vriendinnen 
terug, die zich van de suiker meester maakten. Hadden die dieren niet met 
elkaar gesproken? Hoeveel voorbeelden zijn er niet, waaruit blijkt dat de vo-
gels elkander zeer uitvoerige mededeelingen doen, afspraken maken,

onderling beraadslagen, vonnissen over schuldigen uitspreken, enz. De 
heer De Fravière deelt in zijn geschrift over de bijen en bijenteelt, aangaande 
de taal en het mededeelingsvermogen der bijen, de merkwaardigste en meest 
betrouwbare zaken mede. (Zie Gartenlaube, III. N°. 47). Dat de gemzen 
schildwachten uitzetten, om elkaar voor naderend gevaar te waarschuwen, is 
bekend en strekt almede tot bewijs voor dat mededeelingsvermogen. Deze 
voorzorgsmaatregelen kunnen hun toch door het instinkt niet geleerd zijn 
geworden, want de gemzenjagers zijn niet zoo oud als de gemzen zelf ! Vele 
dieren, die gezellig bijeenleven, kiezen zich een aanvoerder en stellen zich 
vrijwillig onder diens bevelen. Kan dit geschieden zonder onderling overleg ? 
Maar, omdat de mensch de taal der dieren niet verstaat, meent hij haar een-
voudig te moeten loochenen. De Engelschman Parkyns, die Abessynië bereis-
de, hield zich langen tijd onledig met het waarnemen van de handelingen der 
apen en kwam daarbij tot het besluit, »dat zij eene taal bezitten, voor hen 
even verstaanbaar als de onze voor ons. (Revue britannique.) »De apen," zegt 
Parkyns »hebben aanvoerders, waaraan zij beter gehoorzamen dan gewoon-
lijk de menschen aan de hunne ; daarbij volgen zij in hun rooverijen een 



geregeld stelsel. Wanneer eene apenstam uit de door hem bewoonde rots-
kloven nederdaalt, om b. v. een koornveld te plunderen, gaan alle leden van 
den stam, mannetjes en wijfjes, jongen en ouden, mede. Voorposten, gekozen 
uit de oudsten van den stam, die gemakkelijk te herkennen zijn aan hun meer 
weelderig haar, onderzoeken zorgvuldig elke kloof, alvorens daarin af te 
dalen ; zij beklimmen alle rotsen, van waar men een goed uitzicht heeft op 't 
omliggende landschap. Andere wachten staan op de flanken, of in de achter-
hoede ; hun waakzaamheid is groot. Van tijd tot tijd roepen en antwoorden zij 
elkander, ten einde aan te kondigen, of alles goedgaat of dat er gevaar dreigt. 
Hun geschrei is zoo scherp van toon, zoo afwisselend, zoo duidelijk, dat men 
het eindelijk verstaat, of althans meent te verstaan, enz. Bij 't geringste alarm-
geschrei maakt de geheele troep halt en luistert, totdat een tweede geschrei 
van eene andere intonatie den troep weer in beweging brengt, enz."  —

Een waarnemer verhaalde onlangs, dat hij eens in 't voorjaar eene merk-
waardige vergadering van zwaluwen had bijgewoond. Een paar zwaluwen 
had onder den nok van oen huis den nestbouw begonnen. Op zekeren dag 
kwam daar een schaar andere zwaluwen bij en nu ontspon zich tusschen 
deze en 't eerste paar een breedvoerig gesprek. Op het dak van het huis zaten 
alle zwaluwen bijeen, in de nabijheid van het begonnen nest, terwijl een luid 
gepiep en getjilp volgde. Nadat deze beraadslaging een tijdlang had geduurd 
en nu en dan het nest in oogenschouw was genomen door enkele deelnemers, 
werd de vergadering opgeheven. Het resultaat was, dat het zwaluwpaar met 
bouwen ophield en den bouw begon van een nieuw nest en wel op eene an-
dere, beter gelegen plaats van den nok !

Een nog merkwaardiger, ofschoon soortgelijke geschiedenis werd ons on-
langs door een betrouwbaar waarnemer medegedeeld. In het dorp Wed-
denkorf, Kreis Gardelegen, Regierungsbezirk Maagdenburg, werd een van 
echtbreuk overtuigd ooievaarswijfje door haar echtgenoot en eenige andere 
ooievaars, nadat er eerst behoorlijk krijgsraad was gehouden, met snavel-
houwen ter dood gebracht.  —

Volgens de waarnemingen van de zoogen. Punters in Engeland houden de 
wilde eenden formeele parlementszittingen, waarin werkelijk gestemd 
wordt. De gewone punter kent evenwel tot nog toe weinig meer van de taal 
der eenden, dat dat zij kreten van waarschuwing en veiligheid bevat, terwijl 
zij even als alle dieren bijzondere uitdrukkingen kent voor vreugde, smart 
honger, liefde, angst, jaloerschheid enz. De ervaren punter daarentegen, ver-
staat deze vogels als zij spreken over opbreken, rust, gevaar, veiligheid, liefde 
en toorn. Elke soort heeft daarbij tevens nog haar eigene taal. Voordat zij in 



den morgen ouder gewoonte opbreken, heeft er altoos eene zeer luide en 
levendige discussie plaats, die 40 a 20 minuten duurt en waarna het opbreken 
volgt. —  Men verhaalt van een broedende zieke gans, dat deze eene andere 
gans  opzocht, tegen haar kwaakte, en dat daarop de laatste met de eerste 
vertrok, om zich met de taak van het broeden te belasten. De zieke ging naast 
het nest zitten en stierf na verloop van een uur. — De vos heeft, volgens F. W. 
Gruner, verschillende buigingen en uitdrukkingen in zijne stem. De hond 
blaft, als hij pret heeft, anders dan wanneer hij toornig is.

De gebaren- en geluidentaal der insekten (Bijen, Mieren, Kevers, enz.) die 
gevormd wordt door gevoelen en drukken met de sprieten, door tikken, pie-
pen, wrijven der vleugelschilden enz. is, gelijk men weet, zeer rijk en volle-
dig.

De dieren — zoo zegt men eindelijk — hebben, wel is waar, eene taal, maar 
deze is niet vatbaar voor volmaking. Al weder eene bewering, die geen steek 
houdt ! Daargelaten, wat wij van eene mogelijke of feitelijke volmaking der 
dierlijke taal reeds daarom weinig of niets kunnen weten, omdat wij ze niet 
verstaan, zoo bestaan er werkelijk eene menigte feiten en waarnemingen, die 
geen twijfel overlaten, of de geluidentaal der dieren is niet minder dan hun 
gebarentaal voor eene zekere volmaking vatbaar — feiten, die gewis onbe-
kend zijn aan hen, die slechts oordeelen naar den schijn, of die enkel met be-
hulp van wijsgeerige, afgetrokken begrippen besluiten trekken.

Wilde en getemde dieren van dezelfde soort b. v. hebben een verschillend 
spraakgeluid, (zie hierover: Fuchs, das Seelenleben der Thiere, enz. 1854.) En 
wanneer wij te dezen opzichte den blik wederom vestigen op den mensen, 
dan mogen wij ook wel vragen, voor welke volmaking dan de taal des negers 
of in 't algemeen die der wilde volksstammen vatbaar is, van welke stammen 
ons verhaald wordt, dat zij meer door gebaren dan met woorden spreken ? 
De taal van die wilden, welke wij zooeven door Hope hoorden afschilderen, 
bestaat volgens dezen schrijver uit eenige weinige, schorre, krassende gelui-
den. De taal der Boschjesmannen is, volgens Reichenbach, zoo arm aan 
woorden, dat zij hoofdzakelijk bestaat uit rauwe, gorgelende keel- en rate-
lende tonggeluiden, die door onze schriftteekens niet zijn weer te geven, 
zoodat de Boschjesman zich veelal met teekens en gebaren moet behelpen.

Wat de verstandelijke vermogens der dieren in't algemeen betreft, hiervan 
weten wij met zekerheid, dat zij even goed kunnen worden ontwikkeld en 
opgevoed als die van den mensen. Welke merkwaardige dingen zien wij niet 
dikwijls uitvoeren door afgerichte dieren ! Welk een geheel ander wezen is 
een gedresseerde jachthond, dan een gewone hond van hetzelfde ras ! De 



dressuur is niet, gelijk men veelal meent, van zuiver werktuiglijken aard, 
maar zij berust op werkelijke opvoeding en het doen begrijpen van zekere 
doeleinden.

Dat de opvoeding van een dier langzaam en moeilijk voortschrijdt, is niet te 
wijten aan gemis aan begrip, maar hoofdzakelijk aan de onmogelijkheid 
eener onmiddellijke mededeeling ; dezelfde middelen, die men bij het on-
derwijs van doofstommen bezigt, worden hier inderdaad aangewend. Maar 
ook zonder eene bijzondere dressuur worden de getemde dieren of huisdie-
ren, door den voortdurenden omgang met den mensch tot meer ontwikkelde 
en verstandelijk hooger staande wezens, dan zij in de wildernis waren. Zoo 
stammen onze honden van wolven en jakhalzen af en nu zijn zij niet alleen 
zeer in verstand toegenomen, maar zij hebben daarbij vele zedelijke eigen-
schappen verworven, zooals: aanhankelijkheid, oprechtheid, trouw, mede-
lijden, plichtsgevoel, karakter, enz. Maar ook in den wilden staat veranderen 
en veredelen de dieren, in overeenstemming met de omringende levens-
voorwaarden, hunne behoeften, gewoonten, woningen, enz. — Die veran-
deringen hebben in den regel zoo langzaam plaats, dat zij gewoonlijk aan 
onze aandacht ontsnappen.  Eene uitzondering op dezen regel maakt de 
nestbouw van de gemeene huiszwaluw. F. A. Pouchet (Actes du Musée d'his-
toire naturelle de Rouen, tome III, 4872) heeft door rechtstreeksche vergelij-
king aangetoond, dat genoemde zwaluw in den loop der laatste 40 a 50 jaren 
eene belangrijke verbetering in den bouw van haar nest heeft aangebracht, 
waardoor er meer ruimte voor de jongen, en meer beschutting tegen vijan-
den, den regen enz. is verkregen. Dezelfde waarnemer deelt mede, dat de Eu-
ropeesche geelvink zijn nest tegenwoordig enkel met behulp van opgeraapte 
stukjes naai- en bindgaren aan de boomtakken ophangt, terwijl dit materiaal 
eerst kon gebruikt worden, nadat er eene menschelijke kunstvlijt was ont-
staan. »Te zeggen" zoo voegt Pouchet hieraan toe, »dat de dieren onverander-
lijke machines zijn, beteekent zooveel als geen enkel dier te hebben waarge-
nomen ! Wanneer zij machines zijn, dan toont het oppervlakkigste onderzoek 
van het geringste onder hen aan, dat deze machines waarnemen, vergelijken 
en oordeelen d. w. z. dat zij alle verstandelijke vermogens bezitten."

Dat het menschelijk verstand alléén uit innerlijken aandrang voor ontwik-
keling en vooruitgang vatbaar is, terwijl het verstand der dieren, zonder 
aansporing van's menschen zijde, eeuwig stationnair blijft, is eveneens eene 
bewering, die (zooals reeds uit bovengenoemde voorbeelden blijkt) aan den 
eenen kant niet volkomen juist is, maar aan den anderen kant volstrekt geen 
principieel onderscheid tusschen de menschelijke en dierlijke ziel uitmaakt. 



Want het is bekend, dat het verstand der laagste menschenrassen die inner-
lijke aandrift, evenmin bezit en deze rassen daarom eene eigene en zelfstan-
dige geschiedenis der beschaving geheel ontberen ; dat het menschelijk ge-
slacht, als geheel genomen, eene, in vergelijking met den historischen tijd, 
onmetelijk lange periode behoefde, om die aandrift eindelijk te gevoelen, 
werd reeds op eene andere plaats besproken.

Zoo kan de langzame overgang, die er, langs ontelbare middeltrappen, van 
het dier tot den mensch bestaat, zoowel wat de verstandelijke als wat de 
lichamelijke eigenschappen aangaat, slechts door hem worden geloochend, 
die hun eigen meeningen stellen boven de feiten. Alle bekende kenmerken 
van onderscheid, die men in het belang eener scherpe afscheiding heeft aan-
genomen, zijn wat hun aard betreft enkel relatief en niet absoluut. 1) Hoe zou 
het ook anders kunnen zijn? De oneindige verscheidenheid in de onderlinge 
werkingen van stoffen en krachten, zoo als de natuur ons deze te beschou-
wen geeft, moet oneindig vele voortbrengselen in 't leven roepen, die door 
geen grenzen gescheiden zijn, maar in alle richtingen met elkaar samenhan-
gen. De natuur kent geen grenzen ; deze bestaan slechts in het stelsel-
bouwend menschenverstand. Daarom heeft de mensch er geen recht op zich 
te plaatsen boven de organische wereld en zich te beschouwen als een wezen 
van eene bijzondere en hoogere orde: hij moet integendeel den stevigen, on-
verbreekbaren draad erkennen, die ook hem aan de natuur verbindt; met 
alles, wat leeft en bloeit, deelt hij denzelfden oorsprong en hetzelfde lot.

1) Schier altoos, wanneer er sprake is van eene vergelijking tusschen den mensch en het 
dier, begaat men de fout, dat men den beschaafden Europeër aan den eenen kant, het ruwe 
en weinig bekende dier aan den anderen kant plaatst, terwijl men juist den blik moest 
richten op de uiterste grenzen der menschheid en die overgangstrappen. Zeer treffend 
wijst prof. Kölliker in zijn reeds genoemd werk over de leer van Darwin met de volgende 
woorden op die fout: «Wanneer men den geciviliseerden Indo-Germaan vergelijkt met de 
hoogste zoogdieren, dan is de klove, niet enkel in 't intellektueele, maar zelfs in 't lichame-
lijke zeer groot, en dan begrijpen wij den afschuw, waarmede de uitspraak ontvangen 
wordt, dat de mensch met zekere zoogdieren b. v. de apen, in een genetisch verband zou 
staan ; maar neemt men den rooden prognatischen Nieuw-Hollander of Boschjesman, 
wiens lichaam schier dierlijk kan genoemd worden, en wiens zieleleven op den laagsten 
trap staat, dan is de klove reeds veel minder groot, on eene vergelijking zelfs met zoodanig 
wezen is voor ons niet bijzonder vleiend. En wie zegt ons, dat de tot nu toe bekende antro-
pomorphe apen, de Gorilla, Chimpanzee en Orang-oetang, werke1ijk de zoogdieren zijn, 
die met den mensch het meest overeenkomen en dat er nimmer eene andere, nog meer 
menschelijke apensoort bestond, of dat er nimmer nog ruwere, nog lagere menschen leef-
den, dan de laagste, nu bekende rassen?"



»Wat niet weinig er toe bijgedragen heeft," — zoo zegt de schrijver van 
«Menschen und Dinge, Mittheilungen aus dem Tagebuche eines reisenden 
Naturforschers, 1855",— »om de psychologische zijde van de dierenwereld 
zoolang voor ons oog te bedekken, is de overoude meening, dat de mensch 
alleen met verstand on geest is begaafd, en dat er tusschen hem en het dier 
eene onoverkomelijke klove bestaat. — Is men eenmaal van die dwaling 
terug gekomen, enz., en is men tot het inzicht gekomen dat niet alleen in een 
physisch, maar ook in een verstandelijk en zedelijk opzicht de dierenwereld 
een uit elkander genomen mensch is, dan zal er even zoo goed eene verge-
lijkende zielkunde ontstaan, als er nu reeds eene vergelijkende ontleedkunde 
bestaat."

»Thans," zegt Fr. Friedrich zoo treffend en waar, »is het niet alleen een daad 
van onrechtvaardigheid, maar tevens een bewijs van geestelijke armoede, als 
wij de plaats willen miskennen die de dieren tegenover den mensch en tegen-
over de natuur in 't algemeen en als geheel genomen, innemen. Wie hunne 
verstands- en zielsvermogens loochent, diens blik in de natuur reikt niet ver-
der dan zijn zinnelijk oog ; zoo iemand kan zich geen oordeel over geestelijke 
krachten aanmatigen."

Prof. Cotta. verhaalt eene merkwaardige, het eerst door Darwin opgemerk-
te bijzonderheid in de Nat. historie eener op de Keelingseilanden levende 
kreeft; deze n. l. opent op een hoogst eigenaardige wijze, met behulp zijner 
scharen, kokosnoten om de pit daaruit te halen. Hierin heeft men een bewijs 
willen zien voor een heel bijzonder aangeboren instinkt; en de verhaler 
schijnt zelfs geneigd daarin een afdoend bewijs te zien voor de hooge wijs-
heid des Scheppers, die voor dit bijzonder doel een opzettelijk daarvoor in-
gericht dier zou hebben geschapen ! Het is moeilijk te vatten, hoe een natuur-
onderzoeker op zulk een denkbeeld kan komen ; eene wederlegging van deze 
zienswijze is meerendeels reeds vervat in 't vroeger gezegde. Dat dit dier 
voorheen waarnemingen in dien zin heeft gemaakt, en voornamelijk ten op-
zichte van kokosnoten in 't bijzonder, eer het op de gedachte kwam zijn 
scharen op die wijze te gebruiken, en dat ten slotte de volledige voltooiing 
van de thans bestaande verhoudingen slechts langs den weg der natuurkeus 
tot stand is gekomen, kan wel niet betwijfeld worden.

Daarin iets anders te zien en met name te denken, dat zijn eigenaardig 
schaarapparaat hem om de kokosnoten ten geschenke werd gegeven — dat is 
ronduit gezegd vermetelheid. Met hetzelfde recht zouden wij kunen zeggen, 
dat de mensch geschapen is om op spoorwegen te rijden, dat hij uit instinkt 



de locomotieven heeft gebouwd, en dat hij beenen heeft ontvangen om in den 
wagen te kunnen klimmen.  1)

1) Meer uitvoerig denkt schrijver dezes de hier slechts ter loops besproken punten en 
beschouwingen te behandelen in een afzonderlijk, eerlang te verschijnen geschrift over het 
verstandsleven der dieren. Dit werk : «Aus dem Geistesleben der Thiere" is bereids 
verschenen in de verzameling van het Algemeiner Verein für deutsche Literatur en is in 
een nederlandsch gewaad bij uitgever dezes verschenen onder den titel van : Uit het leven 
der dieren. Hun denken, willen, werken en gevoelen. Populair-wetenschappelijke op 
waarneming gegronde onderzoekingen van de Mieren, Bijen, Wespen, Spinnen, en Kevers. 
Vertaling van R. E. de Haan.



DE VRIJE WIL.

De mensch is even vrij als een vogel in de kooi ; hij kan zich binnen zekere genzen 
bewegen.            ! ! ! ! !  LAVATER.

Een vrije wil, eene wilsdaad, die onafhankelijk zou zijn van de totaliteit der indrukken, 
die in elk gegeven oogenblik den mensch bepalen en ook den machtigste perken stellen, 
zulk eene vrije wil beslaat er niet.   ! !  MOLESCHOTT

De mensch is een natuurprodukt, zoowel wat zijn lichaam als wat zijn geest 
betreft. Daarom berust niet enkel datgene, wat hij is, maar ook dat, wat hij 
doet, wil, gevoelt en denkt op dezelfde noodzakelijke natuurwetten als de 
geheele wereldinrichting. Slechts eene oppervlakkige en onwetenschappelijke 
beschouwing van het menschelijk bestaan kan tot het besluit leiden, dat het 
doen en laten van volken en individuen het uitvloeisel zou zijn van een 
volkomen vrijen, zelfbewusten wil. Dieper inzicht daarentegen leert ons, dat 
er een innige samenhang bestaat tusschen het individu en de natuur; een 
verband zoo onverbrekelijk, dat van willekeur en vrijen wil hier slechts in een 
zeer beperkte mate sprake kan zijn; wij zien dan dat er bepaalde wetten heer-
schen voor alle bijzondere verschijnselen, die tot nog toe voor produkten van 
het toeval, of voor die van den vrijen wil werden gehouden. »De mensche-
lijke vrijheid, waarop zich een iegelijk beroemt," zegt Spinoza, «bestaat alléén 
hierin, dat de mensch zich van zijn willen bewust is, maar daarentegen on-
bewust van de oorzaken, die dien wil bepalen."

Dat deze meening thans niet meer alleen eene theorie is, maar door een ge-
noegzaam aantal feiten wordt ondersteund, hebben wij voornamelijk te 
danken aan die belangrijke en nieuwe wetenschap, die statistiek wordt ge-
noemd. Deze wetenschap spoort vaste regels op voor eene reeks van ver-
schijnselen, die men voorheen dacht, dat van het toeval of de willekeur 
afhingen. Slechts in de beschouwing van het kleinste en meer op zich zelf 
staande, verliezen wij somtijds het verband uit het oog, maar in het grootte 
daarentegen bespeuren wij overal eene vaste orde, die menschen en mensch-
heid tot in zekere mate onverbiddelijk beheerscht. Zonder overdrijving kun-
nen wij dan ook beweren, dat op den huidigen dag een groot aantal artsen en 
praktische psychologen, in den ouden strijd over de vrijheid van den men-
schelijken wil, zich schaart aan de zijde van hen, die erkennen, dat der men-
schen doen en laten, overal ter laatste instantie afhankelijk is van bepaalde 



natuurwetten, en dat in elk bijzonder geval er slechts eene kleine, somtijds in 
't geheel geen speelruimte voor den vrijen wil overblijft.

Wij kunnen er niet aan denken, deze aan gevolgen zoo belangrijke waar-
heid door een aantal feiten voldoende aan te toonen, omdat wij daartoe het 
geheele gebied van menschelijke kennis zouden moeten plunderen.

Intusschen hangt dat bewijs te nauw en innig samen met die geheele 
wereldbeschouwing, die 't uitvloeisel is eener op daadzaken steunende na-
tuurkundige wijsbegeerte, dan dat wij zoodanig bewijs geheel en al zouden 
mogen nalaten. Wij zullen beproeven althans enkele gezichtspunten voor de 
mogelijkheid van dit bewijs aan te geven, door enkele, eenvoudige aan de er-
varing ontleende voorbeelden hier aan te halen.

Het doen en laten der menschen is in de eerste plaats afhankelijk van het 
karakter, de zeden en denkwijze van het volk, waartoe het individu behoort. 
Deze zijn evenwel wederom tot in zekere mate afhankelijk van de uitwendige 
levensvoorwaarden, een noodzakelijk produkt van de natuurlijke omstandig-
heden waaronder dat volk leeft en is opgegroeid.

Galton (London Journal of the royal geogr. Soc. Vol. XXII) verhaalt het vol-
gende: Het onderscheid in zedelijk karakter en physische eigenschappen 
tusschen de verschillende volksstammen van Zuid-Afrika hangt samen met 
de gedaante, den bodem en plantengroei dier verschillende landen. De dorre 
hoogvlakte van het binnenland, die slechts met dichte heide en laag struik-
gewas bedekt is, omsluit de dwergachtige en pezige boschmenschen ; in het 
opene, bergachtige, golvende weiland huizen de Dammaras, een onafhanke-
lijk herdersvolk, bij 't welk elk familiehoofd in zijn beperkten kring heer en 
meester is ; op de rijke kroonlanden in het noorden daarentegen woont het 
meest geciviliseerde ras t. w. do Ovampo's. Volgens Desor kan men de 
geschiedenis, de zeden en het wezen der Amerikaansche Indianen, die hij in 
prairie- en bosch-Indianen onderscheidt, gemakkelijk afleiden van het ver-
schil in den grond, waarop zij wonen.

De woestijn heeft, volgens eene uitdrukking van Karl Müller, haar bewo-
ners, de Bedoeinen tot »Katten" gemaakt, en de geliefkoosde spreuk dezer 
trouwelooze woestijnbewoners luidt, volgens het bericht van den generaal 
Daumas: »kus den hond op zijn muil, zoolang totdat, gij hebt, wat gij van 
hem verlangt." Vóór ongeveer 230 jaren, zegt Desor, kwamen de eerste kolo-
nisten in Nieuw Engeland ; in elk opzicht waren deze ware Engelschen. In 
dat korte tijdsverloop hebben zij echter wezenlijke veranderingen ondergaan 
en een eigenaardige Amerikaansche type is uit hen geworden, en naar allen 
schijn hoofdzakelijk ten gevolge van het klimaat. De Amerikaan onderscheidt 



zich door zijn geringe gezetheid, den langen hals, een soort van onrust, en 
eene koortsachtige opgewondenheid van karakter. De geringe ontwikkeling 
van het klierstelsel dat der Amerikaansche vrouwen het bekende teedere en 
aetherische voorkomen verleent, haar sterk, lang, droog haar, kan wellicht in 
verband staan met de groote droogte der lucht. Men wil opgemerkt hebben, 
dat de opgewondenheid van den Amerikaan het grootst is, wanneer de 
noord-westenwind waait, die hij 't overtrekken van het, rotsachtige vaste 
land van N. Amerika, bijna, alle vochtigheid heeft verloren. En zoo zou het 
grootsche en snelle in de ontwikkeling van den Amerikaanschen staat, waar-
over wij ons terecht verbazen en die onze bewondering opwekt, een gevolg 
kunnen zijn van klimatologische verhoudingen !

Hebben de Engelschen een anderen typus aangenomen in N. Amerika, dit 
is eveneens het geval in Australië, voornamelijk in Nieuw-Zuid-Wales. De 
mannen zijn daar zeer lang, mager en weinig gespierd, de vrouwen zijn van 
eene buitengemeene, maar spoedig verflensende schoonheid. De nieuw aan-
komelingen noemen de eersten spottenderwijs Cornstalks d, w. z. stroohal-
men. In het gansene wezen van den Brit vinden wij zijn somberen, nevel- 
achtigen hemel, de drukkende lucht en afgezonderde ligging des lands uit-
gedrukt; de eeuwig blauwe hemel, de gloeiende zon van Italië lacht ons tegen 
in het karakter zijner bewoners. De fantastische fabelen en gedachtenwereld 
der Oosterlingen hangen samen met de weelderige en overstelpende volheid 
der hun omringende natuur. In het hooge noorden groeien slechts kommer-
lijke struiken en armoedige boomen te midden eener onbeschaafde, kleine  
menschensoort. Evenmin veroorlooft het hooge zuiden eene hoogere ontwik-
keling van het menschelijk geslacht.

Slechts daar, waar klimaat, grond en de uitwendige toestanden der aarde 
een zekere middelmaat houden, erlangt de mensch dien trap van hoogere 
volmaking, die hem zulk een overwicht boven zijne medeschepselen ver-
leent. 1) Maar ook in die ontwikkeling blijft hij een produkt der op hem 

1) Eene diepe studie over dit onderwerp is onlangs geleverd geworden door den fran-
schen geleerde Trémaux, en wel in onderscheidene, tot de Académie gerichte verhandelin-
gen over de eenheid des menschengeslachts. Trémaux wijst daarin op de diep ingrijpende 
invloeden die grond en klimaat hebben op de beschaving van den mensch en die der ver-
schillende menschenrassen, en haalt daarover zijne bewijzen aan uit voorbeelden, aan de 
volkenkunde zelf ontleend; hij wijst daarbij op eene bepaalde betrekking tusschen de geo-
logische gesteldheid van den bodem en de menschen, die hem bewonen. «De onvolko-
menste mensch" zegt Trémaux, behoort immer tot de oudste vormingen en de minder be-
gunstigde klimaten, terwijl de volkomenste mensch steeds dat land bewoont, dat op



inwerkende verhoudingen, waarvan de geschiedenis ons zooveel voorbeel-
den heeft bewaard. Dezelfde Romeinen, die ten tijde der Republiek zulke 
verhevene, republikeinsche deugden, zulk eene voorbeeldelooze eerbaarheid 
ontwikkelden, stelden er ten tijde der keizers eene eer in, hunne vrouwen en 
dochters ter beschikking te stellen van de lusten des heerschers en diens crea-
turen, en het eertijds zoo zedelijke Rome was een modderpoel geworden van 
alle ondeugden en schanddaden. In groote, veel bewogen tijden staan er 
groote mannen en bewonderenswaardige karakters in menigte op, waarvan 
de geschiedenis later met roem gewaagd; in tijdperken van stilstand schijnt 
alle geest uitgestorven, elke grootsche daad onmogelijk, enz,

Zijn alzoo de volken, in 't algemeen, wat karakter en geschiedenis betreft, 
afhankelijk van de uitwendige natuurkundige toestanden en daarbij van de 
inwendige invloeden der samenleving, waaronder zij  zijn opgegroeid, ieder 
mensch afzonderlijk is niet minder een produkt, eene som van uit- en inwen-
dige natuurlijke omstandigheden, niet alleen, wat zijn physiek en moreel in 't 
algemeen betreft, maar zelfs in elk afzonderlijk moment zijner handelingen.

Die handelingen hangen allereerst af van zijne geestelijke individualiteit. 
En die individualiteit, die zoo beperkend op den mensch inwerkt, die hem in 
elk afzonderlijk geval,—alle andere daarbij komende uitwendige momenten 
daar nog buiten gelaten, — zijne handelingen met zoodanige kracht voor-
schrijft, dat er slechts een uiterst geringe speelruimte voor een vrije keus 
overblijft, – die individualiteit, wat is zij anders dan het noodzakelijke pro-
dukt van aangeboren lichamelijken en geestelijken aanleg, verbonden met 
opvoeding, geslacht, nationaliteit, klimaat, bodem, tijdsomstandigheden, enz. 
enz. ? Aan dezelfde wet, waaraan planten en dieren onderworpen zijn, aan

betrekkelijk geringe ruimte de meeste afwisseling aanbiedt en tot de jongste geologische 
formaties behoort — eene wet, die door voorbeelden uit alle werelddeelen, voornamelijk 
uit Afrika, wordt toegelicht. Zoo lang een volk of dier zijn natuurlijken grond terugvindt, 
dan verandert het niet; het verandert wel, wanneer het op een anderen grond en onder 
andere levensvoorwaarden komt; het verandert in zijn voordeel, wanneer de nieuwe 
grond jonger, in zijn nadeel, wanneer de nieuwe bodem ouder is dan de oorspronkelijke." 
Nieuwe bodem —- een nieuw wezen of nieuwe soort, is de hoofdgedachte van de naspor-
ingen des heeren Trémaux. Heeft daarentegen de ontstane verandering dien trap bereikt, 
waarbij deze in overeenstemming is met den nieuwen grond en de nieuwe levens-
voorwaarden, dan ontstaat er een standvastig evenwicht, en de soort blijft van nu af aan 
dezelfde. (Zie Revue contemporaine van 31 Juli 1864. pag. 321—384, Parijs.) Men zie over 
ditzelfde onderwerp: A. von Humboldt, Ansichten der Natur; O. Ule, in het Tijdschrift 
«Natur," 1874. Febr.—Maart, en eindelijk het beroemde werk van den Franschman Ca-
banis: «Sur les rapports du Physique et du Morale de l'homme." 1798—1815



diezelfde wet is ook de mensch onderworpen — het is eene wet, welker 
scherp getrokken lijnen wij reeds in de voorwereld ontmoeten. Evenals de 
plant in haar leven, grootte, gedaante en schoonheid afhankelijk is van den 
grond, waarin zij wortelt; evenals het dier, klein of groot, tam of wild, schoon 
of leelijk zal zijn, al naar de uitwendige omstandigheden, waaronder het is 
opgegroeid, evenals een ingewandsdier telkens iets anders wordt, al naar het 
in het binnenste van dit of dat dier gelangt, zoo ook is de mensch physisch en 
geestelijk een produkt van dergelijke uitwendige omstandigheden, toeval-
ligheden   en aanleg, en wordt hij op deze wijze geenszins dat geestelijk on-
afhankelijke, vrijwillende wezen, gelijk hij gewoonlijk door de zedeleeraars 
en wijsgeeren wordt afgemaald. De een onderscheidt zich door een sterk uit-
komende neiging tot welwillendheid, en alles wat hij doet getuigt van dien 
karaktertrek ; hij is milddadig, verdraagzaam en bij iedereen bemind en zijn 
genot bestaat daarin, aan die neiging steeds te voldoen. Een ander kenmerkt 
zich door een bijzonder sterk plichtsgevoel; men ziet hem in alle lotgevallen 
des levens zijn verplichtingen op 't nauwkeurigst uitvoeren, en wellicht zal 
hij vrijwillig een eind maken aan zijn leven, wanneer hem de gelegenheid tot 
het volbrengen zijner verplichtingen is benomen.

De lichtzinnige daarentegen wordt door zijn geestelijken aanleg verleid tot 
handelingen, die soms misdadig moeten genoemd worden. Een vierde heeft 
een hevig, onstuimig, vernielzuchtig karakter, dat slechts met ontzaglijke 
moeite door verstand en nadenken in toom is te houden. Een vijfde heeft veel 
hart voor kinderen ; hij is de  beste vader en de grootste kindervriend, terwijl 
een zesde bij gemis van die eigenschappen den schijn van ruwheid en liefde-
loosheid op zich laadt. IJdelheid of de zucht om gevierd te worden kan oor-
zaak worden van de grootste misdaden of althans van de meest afkeurings-
waardige handelingen ; vastheid van karakter kan den man, die overigens 
slechts middelmatige geestesgaven heeft ontvangen, toch dienstbaar zijn in 
het bereiken van belangrijke resultaten bij 't najagen van aardsche doelein-
den.

Welke dwaasheden en ongeloofelijke dingen heeft de zucht van den 
mensch naar het wonderbare al niet gewrocht ? Al die natuurlijke neigingen, 
die nu eens ontspruiten uit overgeërfden of later verworven lichamelijken en 
zedelijken aanleg, dan eens uit de momenten van opvoeding, beschaving en 
voorbeeld, zijn zoo machtig in de menschelijke natuur, dat overleg en naden-
ken daartegen in den regel slechts een geringen, de godsdienst meestal in 't 
geheel geen dam weten op te werpen ; en steeds zien wij, dat de mensch het 
liefst en het gemakkelijkst zijne natuur volgt.



Wij helpen de lijdende menschheid, niet, omdat de wetten der zedenleer het 
voorschrijven, maar omdat het medelijden er ons toe dringt, of omdat wij ons 
in onze gedachten verplaatsen in den toestand des lijders en doen, wat wij in 
zoodanig geval gaarne hadden, dat anderen aan ons zouden doen. »De han-
delingen der menschen," zoo laat Auerbach zijnen Baumann spreken, »zijn 
onafhankelijk van datgene, wat zij aangaande God enz. gelooven ; zij han-
delen volgens inwendige ingeving en gewoonte." — «Goed is," zegt L. Feuer-
bach, »wat menschelijk is ; slecht en verwerpelijk is datgene, wat met den 
mensch in tegenspraak is." Hoe dikwijls komt het voor, dat de mensch zich-
zelf en zijn geestelijke individualiteit juist kent, dat hij weet, welke misslagen 
hij zal begaan enz. en toch zich buiten staat ziet gesteld om met goed gevolg 
te strijden tegen dien innerlijken aandrang en geestelijken dwang. Ook de 
menigvuldige en zonderlinge tegenstrijdigheden in de zedelijke natuur der 
afzonderlijke personen, (vroomheid of kinderlijke liefde zonder welwillend-
heid, een roerend zedelijk gevoel bij de grootste misdadigers, enz.) kan men 
op geen andere wijze dan als een gevolg van dien dwang der natuur 
verklaren.

Maar niet alleen het geheele geestelijk bestaan van den mensch, maar ook 
elke afzonderlijke handeling, voor zoover deze niet een noodzakelijk uitvloei-
sel is van dat bestaan, wordt door natuurlijke invloeden bepaald en be-
heerscht, en deze stellen perken aan den vrijen wil. Wie weet niet welk een 
machtigen invloed de zoogenoemde invloeden van klimaat en weersgesteld-
heid uitoefenen op onze zedelijke stemming van het oogenblik ! Wie heeft 
dien invloed nimmer bij zich zelf ontwaard ! Onze besluiten schommelen met 
de kwikzuil in den barometer en eene menigte zaken, die wij meenen uit vrije 
keuze gedaan te hebben, waren wellicht slechts de uitdrukking van zoo-
danige toevallige verhoudingen of inwerkingen. Ook persoonlijke, lichame-
lijke toestanden oefenen een bijna onweêrstaanbaren invloed uit op onze ze-
delijke stemming en onze besluiten.

»De jonge mensch,'' zegt Krahmer, «heeft andere voorstellingen dan de 
oude, de liggende denkt anders dan hij die overeind staat, de hongerige an-
ders dan de verzadigde, de aangenaam gestemde anders dan de ontstemde 
van geest en de toornige, enz." Welk een diep ingrijpende invloed op het 
menschelijk denken en handelen wordt uitgeoefend door het talloos heir van 
lichaamskwalen is te bekend, dan dat wij hier nog verder over behoeven uit 
te weiden, en dit werd reeds in een voorafgaand hoofdstuk meer dan eens 
afzonderlijk besproken. De afgrijselijkste misdaden zijn, zonder den wil des 
bedrijvers, door zulke abnormale, lichamelijke toestanden veelvuldig in 't 



leven geroepen. Maar eerst de nieuwere wetenschap is begonnen een 
dieperen blik te werpen in het wezen dier merkwaardige verhoudingen en 
daar, waar men vroeger geen twijfel koesterde aangaande het bestaan eens 
vrijen wils, daar wijst zij op de eene of andere ziekte, als oorzaak der daad.

Niemand, die iets dieper doordringt, kan het dan ook loochenen, of de z,g. 
vrije wil bij den mensch moet door theorie en praktijk binnen zeer enge gren-
zen worden teruggebracht; tevens moet hij bekennen, dat, gelijk de anonyme 
schrijver van het voortreffelijk geschrift over godsbegrip (Nördlingen, 1856) 
zegt »ons geheele leven, zoowel als ons geheele organisme is samengesteld 
uit noodzakelijkheid en vrijheid." De mensch is vrij, doch met gebonden han-
den ; hij kan de hem door de natuur gestelde grenzen niet overschrijden, 
maar binnen deze grenzen kan hij zich tot op zekere hoogte zelf bepalen. 
»Want," zegt Cotta »wat men vrijen wil noemt, is ten slotte niets anders dan 
het resultaat der sterkste beweegredenen." Verreweg de meeste misdaden, die 
tegen den staat en de samenleving gepleegd worden, spruiten voort uit nei-
ging of onkunde, uitvloeisels van eene verkeerde opvoeding of van een be-
krompen verstand.

De beschaafde vindt middelen om de een of andere onverdraaglijke om-
standigheid, die hem overvalt, uit den weg te ruimen, zonder tegen de wet te 
zondigen ; de onbeschaafde weet zich hieruit niet anders te redden dan door 
een misdaad en hij wordt alzoo het offer zijner levensomstandigheden. Wat 
groot is de kracht van den vrijen wil bij hem, die uit nood liegt, steelt, rooft en 
moordt ! Hoe groot is de toerekenbaarheid van dien mensch, die uit disposi-
tie vernielzuchtig en wreedaardig is, en wiens verstand zoo uiterst klein is! 
Gemis aan verstand, gemis aan beschaving en armoede zijn de drie grootste 
faktoren der misdaad. Misdadigers zijn in den regel meer medelijden waard 
dan te verafschuwen en zeer dikwijls zijn zij door eene mislukte of gebrek-
kige organisatie tot het plegen van misdaden gedetermineerd.

Uit de onderzoekingen van Saure (Ann. méd. psych.) naar de oorzaken der 
stoornissen in het geestelijk leven der gevangenen blijkt, dat er een groote 
overeenkomst bestaat tusschen lijders aan zielsziekten en eene zekere catego-
rie van gevangenen, samengesteld uit lieden van eene hoogst gebrekkige or-
ganisatie; volgens hem zouden sommige gevangenen beter op hunne plaats 
zijn ineen krankzinnigengesticht! Ook is volgens denzelfden schrijver (in de 
19de eeuw !) het aantal vonnissen van aan zielsziekten lijdenden zeer aan-
zienlijk ! ! Tot eenzelfde resultaat kwam prof. Benedikt te Weenen, die ge-
legenheid had om de hersenvorming van eene reeks zware misdadigers te 
onderzoeken en die deze verklaarde voor zeer gebrekkig georganiseerd. 



Vooral zijn het de zoo belangrijke kronkelingen der hersenoppervlakte, die 
zich als bijzonder slecht ontwikkeld voordeden, terwijl de als zetel van het 
zedelijk gevoel beschouwde achterhoofdskwabben zoo onontwikkeld waren, 
dat zij de kleine hersenen niet volkomen meer bedekten. Prof. Benedikt houdt 
krankzinnigheid en misdaad voor tweelingzusters en is van meening, dat de 
misdadiger slechts in geringe mate uit persoonlijke, zedelijke vrijheid en 
vrijen wil handelt. (Bericht aangaande de vergadering van natuurkundigen te 
Graz. 1875.)

»Daarom," zegt Forster, «handelden wij het verstandigst en edelst, niemand 
te oordeelen en te verdoemen." 1)

1) In den eersten tot en met den vierden druk volgde hier eene uiteenzetting, die de 
valsche vrees, alsof de materialistische en naturalistische strekking der nieuwere natuur-
kunde schadelijk zou inwerken op moraal en verantwoordelijkheid, alsmede op het wel-
zijn en streven der maatschappij in 't algemeen, poogde uit den weg te ruimen. Die rede-
neering eindigde met de woorden: al mochten ook dientengevolge de algemeene denk-
beelden over wereldbestuur en onsterfelijkheid veranderen — de menschelijke samenle-
ving heeft hiervan geen gevaar te duchten. En al ware dit niet het geval, al ware het inder-
daad niet mogelijk aan de beschaafde menschbeid haar vooroordeelen te ontnemen, zon-
der daarmede aan de samenleving in haar geheel nadeel toe te brengen, dan nog zou de 
wetenschap en de empirische wijsbegeerte niets anders kunnen zeggen, dan dat de waar-
heid boven alle goddelijke en menschelijke dingen verheven is en dat er geen beweegre-
denen zijn, sterk genoeg, om haar te vervreemden. "La vérité" zegt Voltaire, »a des droits 
imprescriptibles; comme il est toujours temps de la découvrir, il n'est jamais hors de sai-
son, de la défendre." — Men zie hierover nog verder het opstel : "Wille und Naturgesetz" 
in mijn werk getiteld: "Aus Natur und Wissenschaft." III. druk. pag. 263.



SLOTBESCHOUWINGEN.

De menschen zullen immer bedrogen uitkomen, indien zij de ervaring prijs geven voor 
de stelsels der verbeelding. De mensch is het werk der natuur, hij bestaat in de natuur, hij 
is onderworpen aan wetten, hij kan zich aan deze niet onttrekken, hij kan zelfs met zijn 
gedachten zich daar niet boven verheffen; te vergeefs wil zijn verstand de grenzen der 
zichtbare wereld overschrijden, steeds wordt dat verstand gedwongen zich daar binnen te 
blijven bewegen.

Système de la nature.

»Nu reeds twintig jaren lang," zegt Goethe in zijn nagelaten geschriften, 
«beweegt Duitschland zich op het gebied van't bovenzinnelijke. Wanneer ons 
volk dit eens gewaar wordt, dan moet het zichzelf wel vreemd voorkomen." 
De tijd, dat dit bewustzijn optreedt, schijnt nabij. Schielijker dan men had 
durven verwachten, hebben de in het laatste tiental jaren met zooveel staatsie 
op het tooneel verschenen stelsels der ideaal-philosofen, zichzelf overleefd, 
en wel voornamelijk door toedoen der exacte natuurwetenschappen. Zulk 
een resultaat is des te gewichtiger, omdat de invloed, dien de natuurweten-
schappen uitoefenen op de ontwikkeling der wijsgeerige stelsels, tot nog toe 
meestal van middellijken aard was. De ware kennis leert bescheiden te zijn en 
wellicht hebben onze jongere natuurkundige schrijvers, die na den onder-
gang der oude natuurkundig-wijsgeerige school het recht en de roeping 
bezaten ook aan de wijsbegeerte den maatstaf der exacte kennis aan te leg-
gen, het uit dien hoofde versmaad, zich uit den rijken schat hunner kennis 
wapenen te smeden ter bestrijding der wijsgeerige bovenzinnelijkheid en 
bovennatuurlijkheid. Slechts nu en dan blonk er een lichtstraal uit de werk-
plaats dier vlijtige arbeiders over den philosophischen warboel, ofschoon 
niet, zonder de daarin heerschende wanorde telkenmale nog grooter te 
maken. Deze toevallige bliksemstralen waren intusschen genoegzaam om het 
geheele leger van bespiegelaars van lieverlede in eene zekere koortsachtige 
spanning te brengen, en, in het voorgevoel eener dreigende toekomst, tot op 
zich zelf staande overijlde uitvallen aanleiding te geven. Het maakt een schier 
komischen indruk hen op alle plaatsen, als half wanhopigen naar het geweer 
te zien grijpen, terwijl werkelijk niemand hen nog was aangevallen. Nog 
niemand uit het tegenovergestelde leger heeft hun de eigenlijke oorlogs-
verklaring nog gezonden, en toch gordt men aan den anderen kant reeds het 
zwaard aan.



Het zal, voorzeker ! niet lang meer duren of de strijd wordt algemeen 1). 
Kan de overwinning twijfelachtig zijn? Tegenover de nuchtere, maar afdoen-
de wapenen van het physische en physiologische materialisme kunnen de te-
genstanders geen stand houden ; de strijd is al te ongelijk. Wij strijden met 
feiten, die ieder kan zien en begrijpen ; onze tegenstanders strijden met ver-
moedens en bovennatuurlijke hypothesen. De hypothese evenwel kan nim-
mer tot grondslag van eenig wetenschappelijk stelsel dienen.

De hypothese, op die wijze en in die uitgestrektheid, waarin zij door de 
wijsgeerige bespiegeling wordt gebruikt, verlaat den eenig zekeren bodem 
van het menschelijk kennen, de zintuigelijke kennis, en zweeft in streken, die 
niet bestaan, of in elk geval voor ons waarnemingsvermogen ontoegankelijk 
zijn. In dat doellooze zweven zal nimmer het doel worden bereikt; want 
achter datgeen, wat voor ons natuurkundig verstand gesloten is, kunnen alle 
denkbare dingen bestaan. Alles, wat zich uitstrekt boven de zinnelijke wereld 
en boven de uit vergelijking van zinnelijke voorwerpen en betrekkingen ge-
trokken besluiten, is hypothese en niets meer dan hypothese. Wie van hypo-
thesen houdt, die stelle zich daarmede tevreden. De natuurkundige wil, kan 
en mag zulks niet. »De natuurkundige kent slechts lichamen en eigenschap-
pen van lichamen ; wat daarboven is, noemt hij transcendent (bovenzinnelijk) 
en de leer der transcendentie beschouwt hij als een afdwaling van den men-
schelijken geest." (Virchow).

Hij, die de empirie als zoodanig verwerpt, die verwerpt alle menschelijk 
kennen in 't algemeen en hij heeft nog niet eens leeren inzien, dat menschelijk 
weten en denken zonder wezenlijke voorwerpen een non ens is. Denken en 
zijn zijn even onafscheidelijk als kracht en stof, als geest en materie ; en eene 
onstoffelijke geest is eene willekeurige onderstelling zonder reëelen 
grondslag.

Bezat de menschelijke geest metaphysische, eene niet door de wereld der 
werkelijkheid bepaalde kennis, dan moest men van de metaphysici dezelfde 
overeenstemming en zekerheid, ten opzichte hunner meeningen eischen, als 
deze onder de physiologen bestaat ten opzichte van de spierwerkingen, of 
onder de natuurkundigen ten opzichte van de wet der zwaarte ; maar in de

1) Sedert ik voor meer dan twintig jaren bovenstaande voorspellingen voor de eerste 
maal neerschreef, zijn deze, in meer dan eene richting, binnen korten tijd, ten volle be-
waarheid geworden en de wetenschappelijke onrust over de uitgelokte vragen is zoo al-
gemeen geworden en heeft zoo grooten omvang gekregen, dat men zonder twijfel van 
haar kan zeggen, dat zij époque hebben gemaakt.



plaats van die overeenstemming vinden wij bij hen niets dan onduidelijkheid 
en onderlingen strijd.

«Wanneer de wijsbegeerte," zegt Virchow, »de wetenschap der werkelijk-
heid wil zijn, dan mag zij slechts den weg der natuurkundige wetenschappen 
bewandelen en in de ervaring de onderwerpen harer nasporing en kennis 
zoeken. Zij wordt dan, niet alleen wat den inhoud betreft, maar ook wat de 
methode aangaat, natuurwetenschap en kan zich van deze ten hoogste on-
derscheiden door het doel, dat zij najaagt: alle wijsgeerige scholen stellen zich 
een bovenzinnelijk (transcendent) doel voor oogen, t. w. de navorsching van 
het wereldplan, of de doorgronding van het absolute, terwijl de ware natuur-
kunde een concreet doel najaagt en het leeren kennen van het wezen van 't 
individueele als haar laatste vraagstuk beschouwt. Het voorbeeld toch van 
alle tijden heeft haar geleerd hoe vruchteloos het voorbarig streven naar het 
algemeene, hoe hopeloos het streven naar 't absolute is."

Hier moge een ieder voor zichzelf de vraag beantwoorden, of de natuurwe-
tenschappen het haar zoo dikwijls betwiste recht bezitten, zich te mengen in 
wijsgeerige vraagstukken. Men hoort heden ten dage uit elken hoek der let-
terkundige wereld spreken over zoogenaamde grenzen der natuurkundige 
wetenschappen. Maar zij, die hierover raaskallen, weten in den regel zelf niet, 
wat zij daarmede bedoelen en volgen slechts een instinktmatige vrees voor 
den plotselingen en niet te weerhouden val van zekere, tot nu toe voor waar 
gehouden meeningen. Eene wetenschap kent geene grenzen, behalve die, 
welke in haar zelf zijn gelegen 1) ; zoover haar blik reikt, zoover strekt zich 
haar recht uit om een woord mede te spreken, en nooit had eenige weten-
schap daartoe meerder recht dan de natuurkunde — eene wetenschap, die 
wellicht in lateren tijd, in vereeniging met de geschiedenis het eenige zal zijn, 
wat, ons van alle menschelijk weten overblijft. 

1) Er is wel geen dwazer handelwijze denkbaar dan aan het menschelijk denken of we-
ten van tevoren bepaalde grenzen te willen stellen, daar toch hij, die dit poogt te doen, 
zich zelf nimmer boven de grenzen van zijn eigen tijd, of de kennis van dien tijd kan ver-
heffen. Wanneer vóór duizend jaren een geleerde had beweerd, dat wij nimmer het wezen 
der zeeslang of de natuur der duivelen zouden kunnen doorgronden, of iets naders leeren 
kennen van den steen der wijzen, of van het perpetuum mobile, of van de natuur der ster-
ren, of van het ontstaan der wereld, of van de herkomst van den mensch enz. enz. dan had 
die bewering voor zijn tijd een even groot recht, als wanneer de thans levende geleerden 
beweren, dat wij nooit iets naders of zekers over stof en kracht, of over het verband 
tusschen lichaam en ziel en het ontstaan des bewustzijns zullen kunnen vernemen. 

Slechts in zoover de laatste oorzaak van het zijn in 't algemeen, of het waarom? aller 
dingen ter sprake komt, kan zulk een standpunt juist schijnen, niet echter, in zooverre 



Volgens onze meening is eene verklaring der hoogste dingen, die niet met 
de resultaten van 't natuuronderzoek in overeenstemming is te brengen, een 
lias van woorden, zonder zin. Wanneer de spekulatieve wijsbegeerte, die 
machteloos staat tegenover de feiten der natuurkunde, zich daarmede wil 
redden, dat zij zich in onbereikbare metaphysische hoogten terugtrekt, dan 
handelt zij even onverstandig als de dieren, welke het gevaar meenen te ont-
vlieden door den kop te verbergen. Met voorname verachting is nog nooit 
een gewapend tegenstander overwonnen geworden.

Ten laatste meenen wij het voor een uitvloeisel van slecht geplaatste 
preutschheid te mogen houden, wanneer enkele voorname stemmen van na-
tuurkundige zijde zich tegen die deelname verklaren, omdat zij gelooven, dat 
het empirisch materiaal niet toereikend is, om bepaalde antwoorden op 
bovenzinnelijke vragen te kunnen geven. Wel is waar, is dat materiaal niet 
genoegzaam om positieve antwoorden te geven, maar daarvoor zal het nim-
mer toereikend zijn. Maar toereikend is het wel om de vraag negatief te be-
antwoorden en een eind te maken aan het rijk der de ervaring minachtende 
philosophische bovenzinnelijkheidsleer. Hij, die de leer van het bovenzinne-
lijke op natuurkundige gronden bestrijdt, moet haar eveneens op wijsgeerige 
gronden bestrijden. De leer der bovenzinnelijkheid moge beweren, dat 
bestaan en denken eenmaal gescheiden waren ; de ervaring kent slechts 
hunne onafscheidelijkheid.

En zijn er, die zich door het een of ander resultaat onzer studiën in hunne 
wijsgeerige of godsdienstige overtuiging gekrenkt gevoelen, wij roepen deze 
aan 't slot van dit hoofdstuk en van het geheele boek de schoone woorden 
van Cotta toe: »De empirische natuurkunde heeft geen ander doel dan de 
waarheid te vinden, zij bekommert er zich niet om, of deze volgens mensche-
lijke begrippen rust geeft of troosteloos is, schoon is of niet schoon, logisch of 
inkonzekwent, verstandig of dom, noodzakelijk of wonderlijk."

onze nasporingen betrekking hebben op den innerlijken, aan wetten gebonden samenhang 
tusschen de afzonderlijke verschijnselen, volgens de onverbrekelijke wetten van oorzaak 
en gevolg, of het hoe ? en waardoor ? De eenige grens van ons weten wordt, volgens 
Virchow's voortreffelijke uitspraak, gevormd door het «niet-weten"; en alles, wat wij we-
ten kunnen, dat mogen wij ook weten, gelijk Wieland zegt!



In de eerste uitgaven staat in de plaats dezer slotwoorden eene polemiek te-
gen een openlijken aanval, dien een voornaam natuurkundige, kort voor 't 
verschijnen van den eersten druk van dit werk, tegen de materialistische 
wereldbeschouwing richtte, en die toenmaals de opmerkzaamheid der 
geleerde wereld in hooge mate tot zich trok en veel tegenspraak heeft uitge- 
lokt. Deze polemiek luidde in den 1sten druk van »Kraft und Stoff" volgen-
derwijs : »Ieder, die de omstandigheden kent, zal met ons betreuren, dat een 
man, aan wien de exacte natuurkunde zooveel dank is verschuldigd, geprik-
keld door eene ziekelijke gevoeligheid, onlangs in verzoeking is gekomen, 
openlijk en zonder eenige aanleiding den handschoen toe te werpen aan de 
mechanische en materieele natuurbeschouwing. Wel is waar, het geschiedde 
op eene wijze, die ons doet denken aan den moed der vertwijfeling ; want 
door zijn positieve kennis genoegzaam in staat om de onhoudbaarheid van 
het idealisme in te zien, begon hijzelf met de bekentenis, dat alle tegenstand 
tegen den steeds nader rukkenden vijand voorloopig te vergeefs zou zijn. 
Maar niet met feiten trachtte hij zijnen onzichtbaren en toch zoo zeer ge-
vreesden vijand te bestrijden — het kon hem toch niet onbekend zijn, dat het 
idealisme geen feiten ten dienste staan — maar de konzekwenties der zeden-
leer bezigde hij als wapen tegen natuurkundige waarheden en die methode 
moet zoo door en door onwetenschappelijk genoemd worden, dat men be-
zwaarlijk kan begrijpen hoe iemand er toe kwam ze voor eene verzameling 
van wetenschappelijk gevormde mannen ter sprake te brengen. Het loon is 
den ontwerper wel is waar dadelijk geworden en het algemeen misnoegen 
der vergadering sprak zich, te oordeeien naar de daarover publiek geworden 
berichten, onverholen genoeg uit.

»De leer," zoo riep de hoogleeraar en hofraad Rudolf Wagner in de laatste 
vergadering van duitsche natuurkundigen en artsen te Göttingen uit, »de 
leer, die uit de materialistische wereldbeschouwing volgt is : laat ons eten en 
drinken, morgen sterven wij. Alle groote en edele gedachten zijn voor haar 
ijdele droombeelden, een spel van mechanische, met twee armen en beenen 
rondloopende apparaten, die zich laten oplossen in chemische atomen, om 
zich daaruit weder samen te stellen, enz. een dans van krankzinnigen in een 
gekkenhuis, zonder toekomst, zonder zedelijke basis enz." Het denkbeeld, 
dat aan deze ondoordachte uitbarsting van toorn ten grondslag ligt, valt 
zoozeer samen met de bedenkingen, die wij gelegenheid hadden in het voor-
gaande hoofdstuk te bestrijden, dat wij ons ontslagen kunnen achten van de 
moeite, deze valsche en geheel misplaatste gevolgtrekking hier nogmaals 
nader te kritiseeren. Uit mogelijke gevolgtrekkingen die onverstandige lieden 



uit een op zich zelf juist of bewezen beginsel meenen te mogen afleiden, — 
tot de onjuistheid van het beginsel zelf te besluiten, is eene waarlijk al te ver-
sleten en verkeerde methode. «Wanneer de heer Wagner" zegt Reclam 
(Deutsch. Mus.), »dit beginsel als hoogste richtsnoer wil beschouwen, dan 
moeten de lucifers verboden worden, omdat er brand door kan ontstaan — 
ook de lokomotieven moeten verbannen worden, omdat zij reeds nu en dan 
menschen hebben overreden — en de huizen zouden geen verdiepingen mo-
gen hebben, omdat er wel eens menschen uit de boven-vensters vallen."

Dat echter door de materialistische wereldbeschouwing alle groote en ern-
stige gedachten tot ijdele droombeelden worden, dat toekomst en zedelijk-
heid te gronde gaan, — is eene zoo geheel willekeurige en overijlde bewe-
ring, dat zij geen aanspraak kan maken op eene ernstige wederlegging. 
Groote wijsgeeren hebben te allen tijde zulke zienswijzen gehuldigd en zij 
zijn des-wege noch gekken, noch roovers en moordenaars, noch wanhopigen 
geworden. De vlijtigste werklieden, onze onvermoeidste onderzoekers op het 
gebied der natuurkunde, scharen zich heden ten dage aan de zijde van het 
materialisme, maar men heeft er nog nooit van gehoord, dat zij beantwoor-
den aan de verwachtingen van Wagner. Het streven naar kennis en waarheid, 
en de overtuiging van de noodzakelijkheid eener maatschappelijke en zede-
lijke orde , geeft hun genoegzame vergoeding voor datgene, wat het heer-
schend spraakgebruik «godsdienst en toekomst" noemt. En al moest die er-
kentenis, wanneer zij algemeener werd, er toe bijdragen om het menschelijk 
streven naar genot, dat overigens door alle tijden heen sterk genoeg was en 
nog is, nog sterker te maken, dan kunnen wij ons troosten met de woorden 
van Moleschott: »De dwaalleer der genotzucht zou toch bezwaarlijk zoo veel 
navolgers vinden als het aantal slachtoffers bedraagt, dat de heerschappij der 
priesters van allerlei kleur heeft geëischt." 1)

Intusschen moet het ons ter laatste instantie geoorloofd zijn afstand te doen 
van alle soortgelijke zedelijkheids- of nuttigheidsvragen. Het eerste en eenig-
bepalende gezichtspunt van onze nasporingen ligt in de waarheid.

De natuur is er niet om den godsdienst, om de zedenleer of om den 
mensch, maar om haar zelfs wille. Wat kunnen wij anders doen dan haar ne-

1) Wat het levensgenot aangaat, zoo onderscheiden wij ons van de oude wereld, die op 
eene gelukkige wijze hare grondstellingen en haar handelingen in een harmonische over-
eenstemming wist te brengen, enkel en alleen door de innerlijke tegenstrijdigheid tusschen 
ons doen en onze wijsgeerige wereldbeschouwing. «De huichelarij der zelfmisleiding", 
zegt Feuerbach, »is de voornaamste ondeugd van onzen tijd."



men gelijk zij is ? Stellen wij ons niet bloot aan billijken spot, indien wij, even 
als kleine kinderen er om wilden huilen, omdat onze boterham niet vet ge-
noeg gesmeerd is ! »Het empirisch natuuronderzoek,'' zegt Cotta, »heeft geen 
ander doel dan de waarheid te vinden ; of deze volgens menschelijke begrip-
pen rust geeft of troosteloos is, schoon of niet schoon, logisch of inkonze-
kwent, verstandig of dom, noodzakelijk of wonderbaar, dat doet er niet toe." 
En W. R. Grove laat zich in zijn voortreffelijke redevoering over den onafge-
broken samenhang in de natuur aldus uit: »De wetenschap kent geen sympa-
thiën en antipathiën. Waarheid alleen is haar doel."

Kan een verstandig mensch in ernst perken willen stellen aan de natuur-
kundige wetenschappen en dezen verbieden zich in te laten met wijsgeerige 
vraagstukken — dat enkel, omdat de laatste resultaten van dat onderzoek, 
van dien aard zijn, dat zij voor sommige personen iets onaangenaams bevat-
ten? Dat de waarheid niet altoos aangenaam, niet altoos vertroostend, niet al-
toos godsdienstig, niet altoos liefelijk is, dat is even bekend als de oude erva-
ring dat zij hare aanhangers al bitter weinig uit- of inwendig voordeel aan-
brengt.

Althans, dat loon is bij lange na niet geëvenredigd aan de moeilijkheden, 
waarmede men op den weg naar de waarheid heeft te kampen. Uitwendig 
bestond dat loon van oudsher en overal, waar de waarheid met oude mee-
ningen in strijd geraakte in persoonlijke gevaren en vervolgingen, en hoe 
twijfelachtig zelfs het inwendige loon is, heeft een geniaal Pers aldus treffend 
uitgedrukt :

Werp den geest weg, verbreek zijn banden !
Wees een dwaas, want de dwaze alleen kan vergenoegd leven;
Eeuwig, gelijk de nachtegaal bij de roos,
Juicht de man, die de doornen der kennis ontliep.
Daarom, zijnen God zegenend, loof het lot van hem,
Die door dwaling zalig, zich nog stil kan verheugen.

Den dichter verscheen het wezen der dingen in deszelfs oorspronkelijken 
eenvoud en niet bedekt door den oceaan van uitwendige nevenzaken, waar-
door de dwaling of sluwe berekening van oudsher de heldere taal der natuur 
voor 't grootste deel der menschen onverstaanbaar heeft gemaakt; maar hij 
kan daarvoor ook niet de geestelijke onrust, de zielssmart ontgaan, die slechts 
begrepen kan worden door hem, die zeker gebied van kennis heeft overschre-



den. Hij prijst terecht hem gelukkig, »die nog door dwaling zalig is," maar te 
onrechte vermaant hij hem deswege zijnen God te zegenen. Slechts de weten-
de kan den dwalende wegens zijnen beperkten gezichtskring gelukkig ach-
ten, want slechts voor hem is er eene smart, die uit het weten voortvloeit, 
terwijl het wezen der dwaling juist bovenal daarin bestaat, dat zij haar eigene 
dwaling noch kent, noch begrijpt. In het diepe bewustzijn van die merkwaar-
dige verhouding, en wellicht daarbij denkende aan het verwijfde, droomende 
levensgenot der Oosterlingen, heeft de Pers zulk een genot de voorkeur ge-
geven boven het onrustig jagen naar kennis. Anders denkt en voelt de West-
erling ; een leven zonder strijd en moeite heeft voor dezen niets bekoorlijks. 
De waarheid verbergt een innerlijke aantrekkelijkheid, waarbij alle andere 
menschelijke overwegingen gemakkelijk verdwijnen, en daarom zal bet haar 
onder de beschaafde volken van het Westen nooit aan bezielde aanhangers en 
onnadenkende vervolgers ontbreken. Geen verbod, geene uitwendige 
moeielijkheden kunnen haar op den duur ernstig weerstand bieden ; zij wast 
integendeel onder het wicht der tegenspoeden. De geheele geschiedenis der 
menschheid is, in weerwil van de oneindig groote som van dwaasheden, die 
in haar optreden en elkander om zoo te spreken de hand reiken, toch een 
doorloopend bewijs voor deze bewering. Nog onder de handen der inkwisi-
tie sprak Gallileï dat beroemde en sedert duizendmaal met geestdrift her-
haalde woord :

»E pur si muove!"


