
Over de beperktheid des menschen in

verband tot de vorming zijner

gedachten
.

Als er ooit eenig tijdvak geweest is, waarin zich de mensch met

eenig regt den Heer der Schepping kon noemen, dan voorzeker is

het tijdvak, waarin wij leven. Aarde en lucht, vuur en water

gehoorzamen immers aan onze wenken. We hebben het vuur en het

water zamen doen huwen, en ze hebben den stoom voortgebragt: het

reuzenkind, dat ons op gebaande sporen van volk tot volk doet snel-

len, op ongebaande
wegen een spoor door de zeeën snijdt en onze

beweging brengt. We hebben der aarde hare schatten

ontroofd, ginds de steenkool, die de sinds eeuwen opgegaarde zonne-

warmte weder als licht en warmte aan ons moet afstaan, hier de

edele en onedele metalen, wier ongelijksoortige werking op elkander
door ons wordt aangewend, om langs het spinneweb van metalen
draden, dat wij over de aarde hebben uitgesponnen, onze gedachten

in een oogwenk aan elkander mede te deelen. De ijle lucht is door

ons in boeijen geslagen en zamengeperst, en zij moet ons dienen
ginds om bergen te doorboren en mijnen te doen springen, hier om

in de diepte der zeeën neder te dalen en naar verborgene schat-
ten te zoeken. Het heerlijke licht, eene beweging zóó fijn, dat

hare stoffelijkheid lang betwijfeld werd, hebben wij gedwongen, nu
eens om op de toebereide plaat te blijven kleven en beeld op beeld

vòr
o

nsontwepen, dan weder om ons onbekende geheimen te

ontsluijeren, nieuwe stoffen aan te wijzen en de zamenstelling der

hemelligchamen te doen kennen. De wetten, die de ons omringende
natuur, die vuur en water, aarde en lucht en het licht beheerschen,18(54.
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,

IN VERBAND

«Een Godt, om wien het al moet slaven,”

te noemen
,

of van hem uit te roepen:

«Dat do eigenaar der dingen

Slechts om den mensch den hemel schiep,
En ligchaamloozo hemellingon
Alleen tot ’a mensehdoms dienst beriep!”

Van waar dat verschijnsel? Van waar die demoed na dc over-

winning
,

die nederigheid na de uitbreiding zijner raagt ? Het is

omdat elke stap, dien wij op het gebied der wetenschap voorwaarts

doen, nieuw voedsel geeft aan de overtuiging ,
dat we nog onmetelijk

ver van het verlangde doel verwijderd zijn; het is, omdat elke ont-

dekking ons leert, dat waar we nieuwe stoffen en nieuwe krachten

meenen te scheppen, we niets anders doen dan den vorm der stoffen

veranderen, en do eene kracht in de andere omzetten; het is ten

slotte, en wel voornamelijk, omdat we ook den blik in ons zelve slaan en

het »ken u zelven” der oude Grieken niet slechts tot een lijfspreuk
,

maar tot een wetenschap verheffen. Uie wetenschap van liet «ken

n zelven”
— in de taal der geleerden heet zij physiologie — maakt

dagelijks nieuwe vorderingen, en elke nieuwe vordering is een stap

nader tot de overtuiging, dat do naam van «Heeren der Schepping”

ons niet past en al onze magt beperkt en schijnbaar is. Die

worden ons van dag tot dag meer onthuld, en met elken nieuwen

sluijer, die opgeligt wordt, schijnt onze magt over de ons omringende

natuur aan te groeijen, schijnt de aanspraak toe te nemen, die wij

hebben, om ons de Hoeren der Schepping te noemen.

Inderdaad, zoo we ooit het regt hadden om op onze meerderheid

te snoeven en als een andere Prometheus trotsch den hemel in het

aangezigt te schouwen, het zou thans zijn, nu ons elke dag nieuwe

overwinningen, nieuwe zegepralen onzer wetenschap komt melden. En

toch! wie er zou meenen, dat de natuurwetenschappen onzer dagen,

waaraan wij alle die overwinningen verschuldigd zijn, trots en over-

moed prediken, hij zou zich deerlijk vergissen. Neen! geen hoo-

vaardij op behaalde zegepralen, geen eigenwaan prediken zij, maar

demoed en nederigheid, en nimmer welligt minder dan thans

zouden zij geneigd zijn om met den dichter des «Lucifers” den

mensch
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wetenschap leert ons den mensch beschouwen, niet als een wezen,

dat op zich zeil' staat, maar als een natuurproduct , dat, even als

alle andere, aan dezelfde wetten gehoorzaamt, die het hem omgevend
heelal beheerschen; zij leert ons, dat de mensch, met al zijne

wijsheid, aan de aarde gebonden, van zijne omgeving afhankelijk

en bekrompen in zijne ontwikkeling is; zij leert ons, dat zijn ar-

beid, even als de arbeid der machines, die hij schept, afhangt
van den aard en de hoeveelheid der stoffen, die hij tot zich

neemt; zij loert
ons ten slotte, dat die menschelijke machine in

al hare uitingen, in al hare verrigtingen beperkt is, en dat

die perken niet ongestraft kunnen worden overschreden. Maar de

wetenschap, die den mensch zich zelven leert kennen, blijft daarbij
niet stilstaan. Het is haar niet genoeg te weten, dat er perken
bestaan, zij wil die perken ook afmeten en bepalen, en, echte
-ustei dei zuivere

natuurwetenschappen als zij is, neemt zij geen

voordat zij do krachtsuitingen, waartoe de menschelijke machine

staat is
,

in cijfers en getallen heeft uitgedrukt, voordat zij
ö

i onzen, waartoe de menschelijke verrigtingen beperkt zijn,
mathematische naauwkeurigheid heeft afgemeten 1 ). Dat haar

dit nog met in allo opzigten gelukt is, dat hare pogingen nog te

vaak slechts wankelende schreden zijn, wien zal het verwonderen?
loch heeft zij in dit opzigt reeds resultaten verkregen, die der

aandacht overwaardig zijn. In kilogrammeters«) heeft zij den arbeid

bepaald, waartoe een volwassen mensch bij behoorlijke voeding in
staat is; in graden heeft zij de temperatuur aangegeven, die °het
bloed bezitten moet om het levend organismus in stónd te houden ; in

strepen heelt zij de drukking der lucht doen kennen, die de levende

machine tot haar voortbestaan niet ontberen kan. En ook tot het
gebied dor zintuigs-verrigtingen heeft zij haar onderzoek uitgestrekt,
j '

o
e^ccl d, dat er lichtstralen zijn, die aan de waarneming van

‘üt
oog ontsnappen, en do golflengte dier lichtstralen bepaald; zij

') Zie molesciiott
,

Die Grenzen des Menschen.

oog, die

j

noodi

l,q- al0n

a^ dd *“ kilo 8rammctevs lieeft
«en do kracht op het

°p te heffen
0611 bepaaU Mntal kilo 8'™n.men (ponden) één motor (el) hoog
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heeft geleerd, dat er luchttrillingen zijn, die het menschelijk oor niet

meer als toon waarneemt, en het aantal dier trillingen in de seconde

doen kennen; zij heeft in ellemaat den afstand aangegeven, waarop

twee voorwerpen van elkander moeten geplaatst zijn, om nog als

afzonderlijk door de huid te worden gevoeld; zij heeft ten slotte zelfs

de grenzen der zoogenaamde hoogere . verrigtingen trachten te omschrij-

von, en in onderdeelen van seconden den tijd aangegeven, die er op

zijn minst voor de vorming cener duidelijke voorstelling of gedachte

vcreischt wordt. En met eiken nieuwen stap op dit gebied is een

steun ontnomen aan het voetstuk, waarop zich do mensch als Heer

der Schepping zoo gaarne wilde plaatsen ,
maar is tevens een steen

toegevoegd aan het schoonste gebouw , dat de mensch zich oprigten

kan : aan het gebouw der zelfkennis.

Maar dringt de wetenschap der zelfkennis den mensch zoodoende

tot nederigheid, aan den anderen kant is. zij zelve het beste bewijs

voor de voortreffelijkheid van den onvolkomen menschelijken geest. De

mensch moge geen heer der Schepping, hij moge geen heer van zijn

eigen ligchaam, ja zelfs geen heer zijner gedachten zijn, in alle ge-

vallen bezit hij eigenschappen en vermogens, waardoor hij do hem

omringende natuur en zich 'zelf, als een deel dier natuur, kan leeren

kennen. En al mogen nu die eigenschappen niet zoo voortreffelijk,

die vermogens niet zoo almagtig zijn
,

als hij zich wol eens voorstelt, zij

bestaan er niet te minder om, en ze zijn de aanleiding geweest, dat

hij het heerlijk gebouw dor zelfkennis heeft kunnen oprigten.

Wie zich van de juistheid der voorgedragene meening nog nader

overtuigen en aan een voorbeeld de beperktheid van den mensch ter

eene, de voortreffelijkheid van de wetenschap der zelfkennis ter

andere zijde erkennen wil, volge mij eenige oogenblikken, nu ik hem

wil trachten bekend te maken met een onderzoek der jongste dagen, dat

den tijd, die er voor de vorming eener bepaalde voorstelling of ge-

dachte noodig is, heeft zoeken te bepalen.

Men is gewoon zich den tijd , die er voor de vorming van voor-

stellingen, gedachten, in het kort voor verrigtingen der hersenen vereischt

wordt, als oneindig en onraetelijk klein voor te stellen. Als eene

nieuwe gedachte in ons brein oprijst, dan schijnt het, of zij plotse-
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ling in ons is opgedoken, als de bliksemstraal, die op eens een vroe-

ger stikdonkere lucht verlicht; en dat er tijd noodig was om die

gedachte te doen ontstaan, vermoeden wij niet in de verte. Toch

vergissen wij ons daarin ten eenenmale. En even als er tot het ont-

staan van den bliksemstraal tijd en voorbereiding noodig is — want

eerst moet de van de aarde opgestegene waterdamp zich tot een

wolk gevormd, die wolk zich met elektriciteit beladen en de span-

ning dier elektriciteit hare grootste hoogte bereikt hebben, voordat

de bliksemstraal aan het donkere zwerk verschijnt — zoo is er ook

tijd en voorbereiding, ja veel tijd en veel voorbereiding tot de vor-

ming van soortgelijke gedachten noodig. «Ieder, die dan ook zich

zolvcn met eenige naauwkeurigheid waarneemt, zal, zij het dan ook

dadelijk, maar toch
na eenig overleg ten slotte moeten erken-

> dat de tijd, dien hij aan zijne verstandelijke verrigtingen be-

’ v°lstiekt zoo gering niet is.” En wie zich zelven niet waar-

I

"ln
’ ” vra S e den mathematicus, den historicus, den wijsgeer,

ben

'°° ° ngetelde Uren er dikwijls aan ten koste gelegd heb-

j

done enkele nieuwe gedachte te geraken, en hoe vele

o inspanningen er werden vereischt om een overwinnond

kVM 'ta (ik heb het gevonden) tot loon te., kunnen verkrijgen.” Hoe
VGCl tiirl • • 1,1=3

J 6r nu Juist no°dig is om soortgelijke gedachten voort
G renSen

i
is bij geene mogelijkheid te bepalen. De stille voor-

ereidmg, die ons, vaak onbewust, uren, weken en maanden heeft
ezig gehouden, ontsnapt geheel aan onze waarneming, en we kunnen
en slotte alleen het tijdstip aangeven, waarop de vorming der gedachte

geëindigd, niet diit, waarop zij begonnen is.

Wanneer we dus den tijd, die er tot de vorming van voorstellingen
gedachten, enz. vereischt wordt, bepalen willen, dan kunnen we’
soortgelijke samengestelde werkingen onzer hersenen, als bij het ont-
8 aa“ Van meUW6 Sedachte" in het spel zijn , niet gebruiken. We

oeten onze toevlugt nemen tot meer eenvoudige, ja, zoo het kan,
o de eenvoudigste verrigtingen onzer hersenen en beproeven, of we

‘ iet vraagstuk tot oplossing brengen kunnen. Hier is inderdaad

wordeT
SStUk V0°r °Pl0SSinS H°e? Dat zal u duidelijk

.
wanneer ge met mij het werktuig wilt in oogenschouw nemen,
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to dien einde door den Heidelberger geleerde w. wendt uitgedacht (zie

onderstaande afbeelding). Werktuig ? herbaalt ge bij u zelven en vindt

do uitdrukking vreemd, nu go in plaats van eene samengestelde machi-

nerie mot in elkander grijpende radertjes en kunstige inrigting een

eenvoudig toestelletje voor u ziet, zóó eenvoudig, dat een kind het

begrijpen en vervaardigen kan. Ge stoort u echter niet aan dien

naam, on het moge toestel, werktuig of iets anders heeten, ge wilt

weten, wat het is en hoe het ons tot ons doel leidt. Wat het is?

Hot is niets anders dan een slinger (a b] (liefst de slinger van een

klok) , die zich langs een verdoelde schaal [m m) in een bepaalden

tijd op en neer beweegt, en die zich van eiken anderen slinger slechts

daardoor onderscheidt, dat in zijn midden een staafje (s s) zóó is aan-

gebragt, dat het bij de bewegingen des slingers tegen de aan weers-

zijden opgehangen klokjes (k h) kan aanslaan. liet spreekt van zelf',

dat slechts bij een bepaalden stand van den slinger (a c of a d) het

staafje de klokjes aanraken, en zoodoende een geluid verwekken kan.
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A u ge weet, wat het werktuig is, wilt ge ook zeker weten, hoe het

tot ons doel leidt. Niets is gomakkelijker dan die vraag te beant-

woorden. We brengen den slinger in beweging en trachten nu

zoo\cel inogelijk tegelijk op den stand des slingers en het geluid der

klokjes te letten. En wat nemen wij nu waar ? Het opmerkens-
aaulig verschijnsel, dat wij op het oogenblik, waarop wij het geluid
)/ut, nimmer den slinger in dien stand zien

,
waarin hij zich werke-

ijk moet bevonden hebben om het geluid voort te brengen, en nu

chijnt het
ons, alsof het geluid reeds ontstaat, voordat de slinger

klokjes bereikt heeft (bij een stand a o'), dan weder of het geluid

,

veiwekt wordt, wanneer de slinger er reeds ver van verwijderd
(bij een stand a cl1). Hoe wc ons ook wenden of keeren

,
nimmer

gelukt het
ons om op het oogenblik, dat het geluid gehoord wordt,

slingei in den stand te zien, waarin hij werkelijk verkeerde,
bij het geluid voortbragt. Een opmerkenswaardig verschijn-

* waai ? Hoe hot te verklaren? «Wacht”, hoor ik één uwer,

af

c' lei Pz ‘ nnig lezer, uitroepen, «wacht! ik begrijp het, dat hangt
“* Van de verschillende snelheid van het geluid en het licht, hit
°

G U 'd beweegt zich langzamer dan het licht en daarom ”

Och,

. VCI dci , scherpzinnige lezer! ge zoudt u in uwe eigene ver-
aiin

s verwarren; want ten eerste komt bij zulk een kleinen afstand,
118

T:;
r ° P ZiCh hi8r dG waarnomer van het toestelletje bevindt, het

erschü snelheid tusschen geluid en licht volstrekt niet in aanmer-

,2'
“

", *! r*. P‘““ •». »*• verklaring
01 80l '' id °°‘ !t m0ele“ i' oorG“' ”“*< "ii «en stand

vnn den s,,,,g,r „rfd.n
.

,„wijl „ij in w.rlelökheid
, „„

willekeur, door onze aandacht vooral op het klokje 6t
vooral op den

8,i„g„r vez.igen, hf eer., h.oren en d„ ht

mijn Z ******** verriSten bunnen. Uw vliege/gaat dus niet op,

. Ja

‘ ‘ 1 6

,

Z6r ' ° n We niüeten naar eene andere verklaring omzien.

aal’te Tme
W

”

f** f?. 0™
"

g* zeggen, „als om

we toch B r
J -

r

WG nlCt gelljktl-’dlg zien en hooren bunnen. Konden

in den st
! J S Zie" “ d“ Z°tide

" wiJ den slinger steeds

bet ffduid

1111

"I?
16" ZI6n

’
WaarIn Wj Zlch werkeliJb bevond, toen hij

voortbragt; nu wij hem echter nooit in dien stand kunnen'
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waarnemen, volgt daaruit, dat er tusschen zien en hooren een tijd

moet verloopen.” Ge hebt het uitstekend begrepen, en wanneer gij

er nu nog bijvoegt, dat dit tijdsverloop met juistheid kan gemeten

worden door te bepalen, in hoeveel tijd de afstand (C c' of D d')

tusschen den waren stand van den slinger, waarop hij het geluid voort-

bragt, en dien, waarop wij hem waarnamen, wordt afgelegd, dan

hebt gij den werkkring en het nut van ons toestelletje volkomen juist

uiteengezet.

«Maar,” zoo herneemt ge welligt, «dat is nu alles wel en mooi;

die proefneming, die ons leert, dat we niet gelijktijdig zien en hooren

kunnen, die bepaling van den koristen tijd, die er tusschen zien en

hooren verloopen moet, maar wat heeft dat alles te maken met den

tijd, die er voor de vorming eener duidelijke voorstelling noodig is?

Zien en hooren zijn toch eenvoudige vcrrigtingen van het oog en het

oor; het vormen van voorstellingen is nog heel iets anders, en heeft

daar niets mede uitstaande.” Halt! scherpzinnige lezer
, pas op ,

dat ge

in gecne ketterijen vervalt. Zien en hooren, eenvoudige verriglingen

uwer zintuigen? Geenszins. Tot de verrigtingen, die we zien en

hooren noemen, zijn oog en oor onmisbaar, ja! maar op zich zelve

volstrekt niet voldoende. Of zoudt ge denken, dat
,

wanneer ge b. v.

een telegrafisch berigt van hier aan een goeden vriend in Parijs

wildet zenden, het genoeg was hier op het bureau te gaan, den

telegraafdraad naar Parijs in beweging te brengen en de zaak maar

verder aan zich zelve over te laten? Neen, niet waar? Het sein,

dat langs den telegraafdraad tot Parijs gebragt werd, moet in het

hoofdbureau aldaar ontvangen, door kundige telegrafisten opgenomen

en het berigt in de gewone taal aan den betrokken persoon overge-

leverd worden. AVelnu! wat het hoofdbureau met zijne ervarene tele-

grafisten voor de telegrafische berigten is, dat zijn onze hersenen voor

de zintuigsverrigtingen. Als een lichtindruk van builen op uw oog

inwerkt, dan wordt daardoor eene lichtgewaarwording opgewekt, maar

om die lichtgewaarwording tot werkelijk zien te doen worden
,

moet

ze eerst verwerkt en uitgelegd worden. En gelijk nu in hel hoofd-

bureau hot telegrafische sein verwerkt en uitgelegd wordt, zoo wordt

in uwe hersenen de lichtgewaarwording verwerkt; er wordt eene
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bepaalde voorstelling aan gehecht, eene voorstelling ,
die overeenkomt

met het
voorwerp, dat den lichtindruk ontstaan deed. Bij alle zin-

tuigelijke verrigtingen worden dus in onze hersenen voorstellingen en

b c
o''Ppen gevormd, en zonder het vormen dier voorstellingen is zien,

hooien, enz. ondenkbaar. Bij het zien van den stand des slingers
ontstond dus eene voorstelling, bij het hooren van het geluid eene

ecdc, en we hebben dus, toen we besloten, dat er tusschen zien en

hooien ecu zekere tijd moet verloopcn, te gelijkertijd uitgemaakt, dat

sschen het
vormen van twee verschillende duidelijke voorstellin-

oCn een meetbaar tijdsverloop moet voorbijgaan. Kennen we nu het

tijdsveiloop tusschen twee verschillende voorstellingen, dan
we * e' ens °°k den lijd, die er voor de vorming van ééne

V001 stelling of gedachte op zijn minst noodig is, en zoo

bri

lan
°
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.
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|
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>
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verschillende voorstellingen kunnen bezig houden, is de bodem inge-

slagen ,
en het vraagstuk, dat sedert aristoteles de wijsgeeren heeft

bezig gehouden, of de mensch aan twee dingen tegelijk denken kan,

ten nadeele van den mensch beslist. Hoe zouden we ons toch gelijk-

tijdig met twee gedachten kunnen bezig houden, wanneer we niet

eens gelijktijdig zien en hooren kunnen? We kunnen ons in werke-

lijkheid slechts met ééne voorstelling, met ééne gedachte tegelijk bezig

houden, en waar het den schijn heeft, als hielden wij er te gelijker

tijd meerdere op na, daar heeft de snelle opeenvolging der verschil-

lende voorstellingen ons een rad voor de oogen gedraaid, en zijn wij ,

als zoo dikwijls
,

door den schijn bedrogen. En niet alleen leeken,

zelfs do grootste geleerden, hebben zich door dat schijnbedrog laten

verschalken. Zoo heeft onze voortreffelijke, nooit genoeg volprezene

schroeder v. o. kolk , in een meesterlijk opstel ’), ons do verschillende

gewaarwordingen en voorstellingen geschilderd, die ons bij eene

wandeling op een schoenen dag in het open veld, onder het geleide

van een goed vriend
,

te gelijkertijd bezig houden ; hij heeft ons met

levendige trekken geschetst, hoe we, terwijl we ons al pratende voort-

bewegen ,
te gelijkertijd de kleur van het landschep ,

de vlugge be-

wegingen der vogels, het gezang van den leeuwerik, het geloei der

runderen, de geurige bloemen, de warmte der koesterende zon enz.

waarnemen, en uit het gelijktijdig op een en hetzelfde oogenblik ont-

staan van al die verschillende werkingen een hoofdargument voor de

voortreffelijkheid der menschelijke ziel geput. Hadde hij echter het

medegedeeld onderzoek gekend, hij had zijn argument moeten opgeven

en moeten erkennen, dat hier slechts in schijn gelijktijdigheid, in

werkelijkheid niets anders dan snelle opeenvolging met een duidelijk

meetbaar tijdsverloop bestaat.

«Maar”
— roept welligl de scherpzinnige lezer van zoo straks uit —

«maar gij schermt zoo voortdurend met dat tijdsverloop tusschen twee

op elkander volgende voorstellingen, gij leidt daaruit een nieuw bewijs

voor de beperktheid van den mensch af, en toch hebt gij zelf ons

medegedeeld, dat dit door u zoo breed uitgemeten tijdsverloop niet

') Over het verschil tusschen doods natuurkrachten, levenskrachten en ziel
,

Utrecht

1835.
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meer bedraagt dan het magtig kleine bestek van g seconde. En nu

bekoelt men waarlijk geen groot rekenmeester te zijn om naar aan-

leiding daarvan te berekenen, dat een vlug denker zich 480 verschil-

lende voorstellingen in de minuut, 28.800 in het uur, en in een uur

diie, vier zich een honderdduizendtal verschillende gedachten vormen

ban. Dat zijn toch inderdaad getallen, die nog al iets beteekenen,
en die duidelijk bewijzen, dat de mensch volstrekt zoo beperkt niet

18
’ ‘ l ' s 8Ö in uwe ©verdrevene beschouwingen ons wel hebt willen

diets maken!”

Ik zal mij niet vermeten, geachte lezer! aan de juistheid der door

berekende getallen iets te kort te doen, maar u toch in overweging
0 e\en om niet te vergeten, dat de aangegevene getallen de uiterste

ns aanduiden
, waartoe een zeer goed ontwikkeld mensch geraken

Men kan minder dan 480 voorstellingen in de minuut, minder dan
2g 3qq • .

° 7

ln et uur z ich vormen, maar méér voorstellingen, méér gedach-

voor^T"
0"

Cen t^sk<3stek n*et ontstaan. Pleit dit niet duidelijk
oor co beperktheid des menschen, eene beperktheid te opvallender,

omdat wii in hec
„J nei gewone loven steeds in den waan verkeeren

,
dat

z

'oenen gedachten op één oogenblik door het hoofd kunnen

. , ’ llu klj de proef blijkt, dat voor een honderdduizend-
er minstens 3 of 4 uur verloopen moeten, eene beperktheid te

pva en er, omdat, waar ook de mensch zyne minderheid moge
r

cennen, hij zich op het gebied der gedachte eenen onbeperkten
.«era.h.r waant, h„ n„ „ijk,. d.t „ok d<„ !ijne

halve grenzeloos ia? M.a, de oma.a.digheid, dat g«. in „gn.
V“

« berekende getallen adó groot

”

cnhet lydsverloop van J aoeonde
aeo magtig gering hot, geionde„ _

een oerdeel, da. wg ,11e. me. „ doelen _ h. op nieuw ee„
van „we beperktheid 1. het bijronder, en dlo van „1

»e me emenschen in het algemeen. Daaruit toch blijkt, dal wij i„
o«e opv.t.tngen omtrent den tijd, vooral wanneer het teer kleine

•de
n.et.g hjdebeatek toe, en toch hebben er in de „atn.r,

Pilt.
die

Heer d" “W*. bewegingen
' ' 6 “ “ n Revier tijdsbestek „..d to„ c. Ê.n
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der nog zeer goed hoorbare muzikale toonen maakt ongeveer 4000

trillingen in de seconde, en hier is dus seconde voldoende om

eene beweging tot stand te brengen. De roode lichtstraal, die van

alle lichtstralen het geringste aantal etherlrillingen tot haar ontstaan

noodig heeft, maakt 458 billioenen trillingen in de seconde, en voor

zulk eene ethertrilling is dus xi s
billioenste deel van een seconde

voldoende. En begint het ons hierbij te duizelen en gevoelen wij

de totale onmogelijkheid om ons eenig begrip van zulk een klein

tijdsbestek te vormen, hoe veel meer nog zouden wij duizelen
,
indien

wij het aantal bewegingen der deeltjes konden bepalen ,
dat de elek-

triciteit tot haar ontstaan noodig heeft, de elektriciteit, die sneller

dan liet licht, veel sneller dan het geluid, 1 mijl in r.rèaïï seconde

aflegt? We mogen het onaangenaam vinden of niet, bekennen moeten

wij het, dat het begrip van xö'ös , ,,ïi~so of billioenste seconde

ons ten eenenmale ontgaat , en dat evenmin als wij ons de millioenen

mijlen kunnen voorstellen, waarop de hemelligchamen van ons ver-

wijderd zijn, evenmin als wij ons van het niet een begrip kunnen

maken, evenmin als wij ons do millioenen jaren kunnen denken, die

de aarde tot bet bereiken van haren tegonwoordigon toestand noodig

had, dat, zeg ik
, wij evenmin over kleine tijdsgedeelten in de verste

verte een oordeel kunnen vormen. Maar daarmede bekennen wij

dan ook tevens, dat onze opvatting, als zou die zoo vaak ge-

noemde seconde — die voor bet ontstaan eener gedachte minstens

noodig is — een zeer gering tijdsbestek zijn, voor niets anders dan

voor onze beperktheid getuigt.

De mensch is intusschen niet alleen beperkt in het aantal der ge-

dachten
,

dat hij in een bepaalden tijd zich vormen kan, niet alleen

beperkt in zijne begrippen van tijd en ruimte, aan zijne verstande-

lijke verrigtingen is ook nog een ander perk gesteld. Terwijl iedere

machine dezelfde beweging gedurende geruimen tijd kan voortzet-

ten — wanneer haar slechts genoeg materiaal wordt toegevoerd —

is do monschelijke machine niet in staat zich gedurende langeren tijd

in dezelfde rigting te bewegen. Wie zijne spieren gedurende eenigc

uren heeft ingespannen, wie zijne oogen eenigen tijd achtereen heeft

gebruikt, wie zijne gedachten gedurende eenigen tijd op dén onder-



TOT DE VORMING ZIJNER GEDACHTEN. 45

werp heeft gevestigd, gevoelt, dat zijne krachten om te werken, te

zien, te denken hem langzamerhand begeven; hij kan met zijne spie-

ren niet meer den vereischten arbeid verrigten, hij kan met zijne

oogen niet goed meer waarnemen, hij kan zijne gedachten niet

meer op één punt bepalen, en terwijl allerlei vreemde beelden

hem door het hoofd dwarrelen, wordt hij weldra door de ver-

moeidheid gedwongen zijne werkzaamheid te staken, door de ver-

moeidheid:

«Dat wonderbaar gevoel van onmagt, dat verlamt ,
Dat zelfs de ziel beschrankt, hoe fel beur ijver vlamt.”

BILDEKDIJK.

Ook hier dus weder een perk voor de verrigtingen des racnschen,

een grens, die niemand dan ten koste zijner gezondheid overschrij-
den kan.

Ik zou al een zeer slecht leerling op het gebied der zelfkennis

moeten zijn, indion ik niet gevoelde ,
dat die beperking, die zich in ver-

moeidheid uit, zich ook weldra bij u moet vertoonen
,

waarde lezer
,

nu

gij eenige oogenblikken uwe aandacht aan het hier ter neer gestelde hebt

willen wijden. Ik heb getracht u in dit opstel eenige beschouwingen over

de beperktheid des mcnscheu in verband tot de vorming zijnèr gedachten

ten beste te geven, ik heb daartoe u er op gewezen, hoe, niettegenstaande
het gestadig aangroeij en onzer magt over de ons omringende natuur

,
de

wetenschap ons leert, dat die magt schijnbaar en beperkt is, ik heb u

de wijze trachten aan te toonen
, waarop de wetenschap der zelfkennis

het vraagstuk naar den tijd, die er voor de vorming eener duidelijke

voorstelling of gedachte noodig is, heeft opgelost, ik heb u eindelijk
de beperktheid van den mensch in dat bijzonder voorbeeld trachten

aan te toonen, en het bleek ons daarbij, dat de mensch beperkt is

in het aantal zijner gedachten, beperkt in zijne begrippen over den

tijd, beperkt ten laatste in den tijdsduur, dien hij aan het overdenken

van bepaalde onderwerpen kan besteden. Maar daarmede zijn dan ook

de grenzen, die aan dit opstel gesteld zijn, bereikt.

Nog een enkel woord ten slotte. Wij hebben in den loop dezer

beschouwingen den mensch als een beperkt en bekrompen wezen

leeren kennen, beperkt zelfs op dat gebied, waar hij zich den meest
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onbeperkter) heerscher waande: in het rijk der gedachten. Zullen

wij ons nu door dien uitslag van ons onderzoek laten ontmoedigen,

on er eene nederlaag voor den mensch in zien? Neen! wij zien er

veeleer eene overwinning in, eene overwinning, omdat de mensehe-

lijke wetenschap moedig den handschoen heeft opgeuomen, haar eens

door jkkemias den üecker in het aangezigt geworpen, eene overwin-

ning ,
omdat zij op zijne uitdaging:

»Ghij, die u ’t moten durft van ’s hemels bol vermeten

En van een handvol stofs ter naauwernood bestaat,
Neem van u zelven eerst, vermetele, de maat!”

getoond heeft, dat zij do perken en de maat des menschen kan vast-

stellen, eene overwinning ten slotte, omdat slechts hij, die zich zelven

en de maat zijner krachten kent, in den strijd des levens fier en trotsch

het hoofd omhoog kan houden !

Amsterdam, Nov. 18(J8. S.


