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De vorderingen, door de natuurwetenschappen in deze eeuw gemaakt,

hebben de stoutste verwachtingen overtroffen. Menig geheim is ont-

sluierd, waarvan de onthulling voor niemands geest als een liefelijk

droombeeld opgerezen was. Wie toch had zich aan eene profetie om-

trent de stoffelijke samenstelling der hemellichamen gewaagd, wie met

eenigen grond van waarheid eene gissing uitgesproken aangaande den

bouw dier zonnen, wier licht duizenden van jaren noodig heeft om

onze aarde te bereiken, aangaande den bouw der wereldstelsels, wier

afstand van de aarde den mensch de geringheid, de nietigheid van

zijn woelen en werken doet gevoelen? Evenwel, dat raadsel is voor

onzen geest verklaard, nadat de spectraal-analyse, door BUNSEN en

KIRCHHOFF tot een gemeengoed voor de menschheid gemaakt, in steeds

ruimer en ruimer kring wordt toogepast. Oneindig moge de afstand

van die hemelbollen zijn, hun glans moge afnemen, hun einde zicht-

baar naderen, de lichtstraal, door het prisma gebroken, geeft een on-

twijfelbaar getuigenis omtrent den aard der lichtbron, die hem uitzond,

en omtrent de éénheid van het heelal.

Levert de spectraal-analyse een duidelijk voorbeeld, tot welke groote

dingen scheikunde en natuurkunde te zamon verbonden den mensch

in staat stellen, iedere natuurwetenschap op zich zelve heeft wonderen

aan het licht gebracht. Aan de hand der geologie slaan wij een blik

in het verre verleden; zij verschaft ons een voorstelling, hoe uit den

chaos vormoedelijk de orde en het licht te voorschijn kwamen, en hoe

de aarde, die eerst woest en ledig was, door de werking van water
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Is liet wonder, dat doeerste opgewondenheid over zulke en andere rous-

achtige ontdekkingen op het gebied dor natuurkennis, ontdekkingen, die

dan toch door menschen
,

dobeoefenaars van die vakken, werden gedaan,

bij velen een roos te weeg brachten, waarin zij van den verderen voort-

gang in dezelfde richting allo heil en licht verwachtten, licht ook voor

vele raadselen, wier oplossing de menschheid sinds onheugelijke tijden
had gezocht, maar tot nog toe niet had kunnen vinden? Is hot won-

der, dat, waar de grootschc aanleg van den menschelijken geest zóó

duidelijk word in het licht gestold, men de ware grootheid van den

mensch moer zocht op verstandelijk dan op zedelijk gebied on in zijn

eenzijdigheid voorbijzag, dat vermeerdering van kennis op zichzelve

geen veredeling van hot karakter te weeg brengt? Aan zulk oen roos,

veroorzaakt door do vreugde over de door do menschheid behaalde

triomfen, meen ik hot ook te moeten toeschrijven, dat men zich die

menschheid als hot hoogste, het grootste van alles, wat bestaat, voor-

stuit en het rodelijker vindt in de langzame ontwikkeling dor eeuwige

stof uit zichzelve don grond van liet bestaan des menschen te zoeken,
dan in do werking van eene eerste, eeuwige, zelfbewuste oorzaak,
die do stof, hot leven, het bewustzijn te voorschijn riep en wier heer-

lijkheid zich in de heerlijkheid van den menschelijken geest openbaart.
Zelfs dan, wanneer hot geloof aan God geen ander, geen hoogor ka-

rakter had dan dat van een bloot verstandelijke hypothese en wanneer

voor die hypothese geen andere grond bestond dan hetgeen ik zoo even

noemde, zelfs dan zou ik meenen, dat deze als verklaring van het be-

staan der wereld do voorkeur verdiende boven de mcening, die aan

de eeuwige onbezielde stof het vermogentoeschrijft zich uit zichzelve door

en van vuur hare tegenwoordige gedaante verkreeg. De grenzen van

tijd en van ruimte hebben zich dus voor den mensch uitgezet; tegelijk
evenwel is het heden duidelijker voor hem geworden. De leer van het

leven (biologie) heefft menig raadsel tot helderheid gebracht. De schei-

kunde der bewerktuigde wereld heeft de natuur dikwerf op de daad

betrapt en neemt haar het werk uit de handen. Zooals b.v. de aliza-

rine, langs kunstmatigen weg uit steenkolenteer bereid, akkers, tot

nog toe voor de meekrapcultuur gebruikt, voor een ander doel heeft

beschikbaar gesteld, zal de indigo, door den Munchener hoogleeraar

BAEYER ontleed en vervolgens langs den omgekeerden weg uit andere

stoffen opgebouwd, voor de natuurlijke indigo een belangrijke mede-

dingster op de markt worden, misschien haar geheel verdringen.
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haar eigen kracht tot dobezielde natuur, tot den mensch te ontwikkelen.

Yelen denken er evenwel in den tegenwoordige!! tijd anders over.

Sommigen gaan zelfs zóóver (en bij een oppervlakkig publiek vinden

zij een gretig gehoor), dat do natuurwetenschap hun inderdaad de woor-

den op de lippen schijnt te brengen, die beets spottend uitsprak:

Het is een systema van schakels en lussen

En haken en oogen, geen speld kan er tnsschen,
In ’t stollijk, in ’t zeedlijk, in hemel en aard

—

En daarmee zijn alle problemen verklaard!

Gelukkig laten zich van tijd tot tijd meer bezadigde stemmen boe-

ren
,

die don menseb binnen do perken van liet gezond verstand trach-

ten terug te brengen Zulk een stem, en dat wel van een machtheb-

bende
,

is die van emil i>ü bois-eeijmohd
, hooglcoraar in do physiologic

aan do Universitcit te Berlijn, beroemd vooral doorzijn onderzoekingen

omtrent dierlijke elektriciteit.

Heeds in 1872 had hij te Leipzig, ton aanhoore van de keur van

Duitschland’s natuur- on geneeskundigen, in eene redevoering over de

grenzen van do kennis der natuur, zijne denkbeelden ontwikkeld om-

trent datgene, waartoe de natuurwetenschap in staat is, en omtrent do

eindpalen, waar haar een “tot hiertoe en niet verder” wordt toege-

roepen. Naar zijne moening zon geen natuuronderzoek ons brengen tot

bet begrip van hetgeen de stof en de kracht eigenlijk zijn, hoeveel

licht ook over do verschijnselen moge opgaan, die door bewegingen

van do stof worden te woog gebracht. Evenmin zal ccnigc scheikundig

ontleding, cenig mikroskopisch onderzoek of eenige andere wijze van

waarneming ons brengen tot do kennis van hot bewustzijn
,

dat wel aan

de stoffelijke veranderingen in het zenuwstelsel gebonden is, maar daaruit

niet zal worden verklaard, liet slotwoord; “

Ignorabimus” (wij zullen

het niet weten), waarmede hij zijn rede besloot, heeft korten tijd

nadat het binnen de wanden der gehoorzaal uitgesproken word, dooi-

de gclioelo wereld geklonken.

Aan belangstelling in dat woord heeft het niet ontbroken; immers

voor korten tijd zag eene vijfde vermeerderde on verbeterde uitgave

van deze rede hot licht. Lof on berisping zijn denspreker in hooge mate

ten deel gevallen. De kritiek, zoo getuigt hij zelf, heeft alle toonen

aangeslagen. Velen prezen hem omdat hij trachtte het onverstand van

‘ In dien geest sprak o. a. Professor p. iiahïino iu het Album der Natuur

(Ids over Materialisme enz.)
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den overmoed aan te tooncn; immers waar men inziet, dat de natuur-

wetenschap nog in volslagen onkunde verkeert omtrent de stof, het

substraat van do verschijnselen, met welke zij zich bezighoudt, daar

zal men zich minder geneigd gevoelen de verklaring van verder af-

liggcnde verschijnselen op natuurkundig gebied te zoeken. Andoren

noemden zijn woord “den natuuronderzoeker van de negentiende eeuw

onwaardig”, omdat het ontmoedigend on verlammend werken zou op

de zucht tot onderzoek; zelfs do gelijkstelling van de uitspraak “Igno-

rabimus” met do verklaringen van het onfeilbare Yaticaan on do zwarte

internationale bleef niet achterwege. Waartoe dweepzucht oen mcnsch

van do negentiende eeuw al niet voeren kan!
1

Niet minder duidelijk sprak do Borlijnsclie hooglecraar zijne meaning

omtrent den omvang der natuurkennis uit in do rode, welke hij den

gsten Juli 1880 hield in eene openbare vergadering van de koninklijke
akademie van wetenschappen te Berlijn, gehouden tor cere van don

verjaardag van leibnitz. Deze rede werd in den loop van dit jaar on-

der den titel “Die siohen Weltrathsel” uitgegeven, tegelijk mot do 5de

uitgave van de redevoering den 14den Augustus 1872 to Leipzig ge-

houden. Haar inhoud scheen mij belangrijk genoeg toe, dat ik voor

cone korte bespreking daarvan aan do redactie van het Album der

Natuur plaats in haar tijdschrift vroeg..

Ook in dit opstel heeft dü bois-rëijmond zich ton taak gesteld aan

te wijzen, waar de mechanische wereldbeschouwing, die hij toegedaan

is, op ondoordringbare geheimen stuit, wanneer zij het wezen der wereld

tracht te verklaren. Sommigen van die moeielijkheden schijnen hem

volkomen onoplosbaar, voor andere hinderpalen bestaat er kans dat

zij ccns uit den weg zullen worden geruimd. Aan do eersten wordt do

naam “transcendente moeielijkheden” gegeven.

Het eerste raadsel, en dit wel van transccndentcu aard, is

' Dr. paul harïino (Album der Natuur

dat du BOis-KEUMOND zijn “Ignorabimus” uitsprak. Zijne verwachting omtrent de toe-

komstige ontdekkingen, wat de betwiste punten betreft, is echter niet veel hooger ge-

spannen. Immers, hoewel bij onderstelt, dat de menschheid in latcrcn tijd, van betere

werktuigen voorzien, in scherpzinnigheid en combinatievermogen meer geoefend, beproe-
ven zal een démenti te goveu aan de verklaring van den duitsebeu natuuronderzoeker,

erkent hij, dat het wel bij de poging blijven zal, dat de menschheid het beoogde doel

wel racer nabij zal komen, evenwel zonder het ooit te bereiken, liet is mij niet duide-

lijk, waarom Dr. PAUL iiarïing op
dit standpunt, waar hij toch ook eenonovcrschrijd-

bare
grens erkent, de uitspraak van du bois-beumond bejammeren kan.



342 HET ZEVENVOUDIG WERELDRAADSEL.

hot wezen van stof en dat van kracht. Waarin deze raoeiolijkhoid be-

staat, zal ik trachten op de volgende wijze te verduidelijken. Do ver-

schillende voorwerpen, die wij rondom ons waarnemen, kennen wij al-

leen in zooverre, dat zij verscheidene werkingen doen, die ieder op

onze zenuwen een bepaalden indruk te weeg brengen, ton gevolge

waarvan in ons bewustzijn eene bepaalde voorstelling wordt opgewekt.

Gele zwavel, om een concreet voorbeeld te gebruiken
,
kennen wij hier-

aan
,

niet dat die zwavel op zichzelve een gele kleur bezit, maar om-

dat zij in de beweging der haar omgevende aothermoleculenoen bepaalde

verandering te weeg brengt, omdat do daardoor gewijzigde beweging

door de achter elkander geplaatste aothermoleculen tot aan de staafjes
in ons netvlies wordt voortgeplant en daar een bepaalden prikkel te

weeg brengt, welke prikkel langs de gezichtszenuwen naar de hersenen

wordt ovorgebracht en waardoor dien ten gevolge bij ons de gewaarwording

van geel licht wordt opgewekt. Eveneens herkennen wij de hardheid van

eon stuk zwavel hieraan, dat de cellen van onze gcvoolszonuwcn bij
de aanraking op zoodanige wijze geprikkeld worden, dat in ons de ge-

waarwording van een weerstand, waartegen wij ons verzetten, ontstaat.

Nu stolt do tegenwoordige natuurbeschouwing zich voor, dat allo

lichamen bestaan uit do samenvoeging vanatomen, d. i. dokleinste doeltjes
der stoffen. Loert ons nu de ervaring, dat do atomen zwavel tot een

geheel verbonden zoodanige werkingen uitoefenen, dat wij aan zulk

een geheel do eigenschappen hard en geel toekennen, zij is niet in staat

ons to onderlichten, waarom dio werkingen zoodanig zijn en nietanders.

Dezelfde stof wordt bij verwarming vloeibaar en beeft bij sterkere ver-

hitting op de beweging der aethermoleculon zoodanigen invloed, dat

wij ceno gewaarwording van bruin licht ontvangen en daarom de ge-

smolten
,

verwarmde zwavel bruin, eveneens don zwaveldamp bruin

noemen. Toch kennen wij geen verschil tusschen de deeltjes zwavel op

zichzelve, wel in hare werkingen.

Dat do atomen van andere stoffen zich geheel anders gedragen, zoodat

wij naast zwavel andere grondstoffen, zuurstof, koolstof enz. onder-

scheiden
,

do ondervinding dringt ons deze kennis op, doch zij onthoudt

ons iedere redelijke voorstelling omtrent den grond van dit verschil.

Ja zelfs hot begrip van die atomen, de kleinste deeltjes, do hoek-

steen
, waarop o. a. het gebouw van do hcdondaagschc scheikunde steunt, is

niet aan de ervaring alleenontleend. Het is een metaphysisch begrip, lloo-

ren wij wat du bois-reijmond daaromtrentzegt: “een natuurkundig atoom,
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“con massa, die deelbaar is, ondanks hot denkbeeld, dat aan zijn naam

“ten grondslag ligt, is voor do scheikunde, voor do mechanische gas-

theorie een uiterst nuttig verdichtsel. Een philosophise}» atoom daaren-

tegen ,
oen massa, die niet verder deelbaar is, is bij nadere beschou-

“wing een onding” *. Merkwaardig is de overeenstemming tusschcn

deze woorden en die van Dr. Hermann ulkici
,

hoeverre do wereld-

beschouwing van deze mannen overigens uiteenloopen moge. Laatst-

genoemde brengt het begrip der atomen tot een soort van begrippen,

die hij “Hülfs -” of Oranzhegriffe" noemt, en die dit eigenaardige heb-

ben
,

dat zij van don oenen kant een vereischtc voor onze denkwetten

zijn, van den andoren kant echter liet voorkomen hebben onkel van

postulaten van ons donken, van onmisbare begrippen, die niet conse-

quent kunnen worden toegopast, van enkel aanwijzing van iets, dat

onbekend is en toch noodwendig ondersteld moet worden J
.

Yan waar

deze tegenspraak? Yolgcns du bois-reijmond ligt haar oorzaak in ons

onvermogen, om ons iets anders te kunnen voorstellen dan datgene,

waarvan wij öf langs den weg van onze zintuigen of door inwendige

ervaring kennis verkrijgen 3
.

Daar nu de stof haar aanzijn alleen door

de verschijnselen aan onze zintuigen openbaart on wij omtrent het

blijvende in die verschijnselen geene ervaring verkrijgen, blijft dit

laatste altijd voor ons verborgen.

Hetzelfde is het geval met do oorzaak der verschillendebewegingen,

waaraan gewoonlijk de naam
“kracht

”

gegeven wordt. Beperken wij

ons weder tot oen bijzonder geval: wij zien dat de verschillendelichamen

elkander aantrekken, maar hot ligt weder voor ons in het duister,

waarom zij zulks doen. Nemen wij waar, dat twee lichamen elkander

in een sterkere mate aantrokken dan twee anderen, dan schrijven wij

dit hieraan toe, dat hun onderlinge afstand kleiner is dan die der

beide andere lichamen of dat hunne massa’s grootcr zijn, omdat wij

do wet kennen, die de aantrekkingskracht tusschen do verschillende

lichamen volgt. liet waarptn van die wet, het waarom van het bestaan

der aantrekking op zich zelf is daarom niet opgeheldcrd.

1 Die Grenzen des Nalnrcrkcnnens, 1882, bl. 18 enz.

5 “dass sie von der eincn Seite vollkommen denkbar, ja sogar deuknothwendig, von

der anderen Seite dagegen als blossc Postulate an unscr Denken, als geforderte, aber

unvollzichbare Gedanken, als blosse Bczeichnung eines unerkanntcn und doch noth-

wcudig voranszusetzenden Etwas erscheinen.” Qott und die Natur 3We Aaflage,
S. 617, 1875.

3
e. 1. S. 20.
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Neen , ook hiermede is hot, zooals met onze kennis van dc stof: do ver-

schijnselen worden door ons ontleed; den achtergrond dier verschijn-

selen te doorzién gaat onze bevatting te boven.

Is het wezen der stof ons onbekend, do wijze, waarop zij ontstond, is

dit eveneens. Wij weten , dat zij sinds lang bestaat, maar hoe ? Do waar-

schijnlijkste onderstelling is deze, dat zjj voor een onoindigen tijd gelijk-

matig
,

in uiterst ijlen toestand over het heelal was verdoold. (Als een

voorbeeld van deze ijlheid dieno eenc berekening van Dr. f. phaff
,

dat

een bol van dc grootte dor aarde 4 '/
2 K.G., van die dor maan 70 gram zou

wegen; een gewone vlieg zou in hare vlucht gemakkelijk hot A lponge-

bergte torschen, immers oen kubus van 20,000 billioen Ma
zou slechts

1 Gr. wegen '. liet is bekend, dat deze onderstelling een doel uitmaakt

van do verklaring, door kant en laplace van do vorming van hot zonne-

stelsel gegeven. Laplace neemt nu wel aan, dat die reusachtigo ne-

velbol rondom hare as wentelde, maar verklaart daarom even weinig

het ontstaan dier beweging als nu bois-reijmond
,

die zich voorstclt, dat

de stof eerst in rust verkeerde en later in beweging geraakte. Die

eerste beweging, hoe gering misschien in haren aanvang, bad ont-

zaggelijke gevolgen; hier en daar had eene opeenhooping in do ijlere

omgeving plaats; die dichtere centra geraakten in eene wontolcndo

beweging; stukken werden van haar af in do ruimte geslingerd; do

verschillende zonnestelsels mot hare planeten enz. waren geboren.

Wiens was do machtige hand, die zulke dingen te voorschijn riep?

Langs natuurkundigen weg kan de samentrekking der ijlere stof op

verschillende punten niet worden verklaard; ongerijmd is het haar aan

een druk van buiten, aan do algemeene aantrekking, aan scheikundige

verbinding of aan afkoeling te willen toeschnjven 2. Daar nu in do

mechanische wereldbeschouwing voor een supranaturalistische opwek-

king van beweging, voor een scheppingsgedachte geen plaats is, blijft

zij hier voqr het tweede raadsel staan. Ook hier geen uitzicht op

oplossing; daarom is ook dit tweede wereldraadsel van transcen-

dento n aard.

Nadat dc aarde als een gloeiende bol zich van de zon had afge-
scheiden

,
volbracht zij als een afzonderlijk lichaam, dat tevens om zijne

as wentelde, de haar aangewezen loopbaan rondom het middelpunt,

1 Fünf naturwissenschaftlige Vorlrage, Ilte Aufl. 1880, S. G.

1 Phaïf, e. 1. bladz. 8—10.
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waarvan zij vroeger een dool uitmaakte. Naar allo kanton straalde zij

warmte uit; dien ton gevolge vertoonden zich na verloop van tijd (wie

zou een gissing omtrent het aantal eeuwen durven uitspreken ?) gestolde

schollen op de gloeiende, overigens nog vloeibare massa en was nog

later binnen de geheel vast geworden aardkorst oen vuurzee opgeslo-

ten
,

die zich niet zonder wêcrstand te bieden boeien liet. Yreesc-

lijko uitbarstingen wisselden tijdperken van schijnbare rust af, uit-

barstingen zonder gekraak en gedreun, immers er bestond nog geen

schepsel, in staat om do hevige bewegingen der lucht te vernemen.

Lang duurde het, voordat de regen, als waterdamp uit de aarde ont-

weken en in het koudere luchtruim tot droppels verdicht, als vloeibaar

water het oppervlak dor aarde bereiken kon. Meer on meer naderde

de plaats, waar do vallende droppel weder verdampte, do aardkorst,

totdat deze voldoende was afgekooid en het water zich voor het eerst

in do holten en spleten verzamelen kon.

Had do aarde hare gedaante tot nog toe alleen aan hot vuur te danken,

de langzame maar aanhoudende werking van hot water zal voortaan

de hardste rots langzamerhand doen verweeren en er naar streven het

oppervlak der aarde zooveel mogelijk vlak te maken. Zoodra deze ge-

weldige tweestrijd tusschen Pluto en Neptunus begint, mengt zich een

derde strijder in don kamp. Do lovende natuur laat haren invloed op

den vorm der aardkorst gelden; het mosplantje zal zijne wortelharcn

in do spleten der bergen drijven en aan het water don toegang tot

meer inwendige deolon gemakkelijk maken; koraal en schelpdier zullen

riffen ophouwen on kalksteenlagen vormen. Het bestaan van deze allen

on van hunne bondgenooten, van alles, wat leven heeft, is eerst mo-

gelijk geworden, nadat liet water de aarde bevochtigen kon.

Is nu dit leven ontstaan door do werking van de krachten, die tot

nog toe op do aarde heerschappij hadden gevoerd, of heeft zich daartoe

eeno nieuwe onbekende in de rij dor vorigen gevoegd ? De schrijver

van “die Sieben Weltrathsel” ziet in liet leven niot anders dan con

samenloop van natuurkundige verschijnselen. Kon do menschhèid een

duidelijk inzicht verkrijgen in het wezen van de stof en van do

krachten, die in do anorganische stoffen heerschcn, hot raadsel van

hot leven ware to gelijker tijd opgelost. Do derde moeielijkheid
,

welko

do mechanische opvatting van de wereld op haren weg ontmoet, wordt

daarom niet van transe end on ten aard geacht.

Niet allo liedendaagsche natuurkundigen koesteren echter deze mce-
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ning omtrent do levensverschijnselen. Pasteur en de quatrefages b.v,

houden hot daarvoor, dat men behalve met de scheikundige en natuur-

kundige krachten, die de afzonderlijke deelen vóórtbrengen, een onbe-

kenden factor in rekening brengen moet, die de deelen tot een onver-

breekbaar geheel verbindt. Aan dezen onbekenden factor weet de qüa-

trefaoes geen beteren naam te geven dan “het loven”, op gevaar afals

een achterblijver te zullen worden beschouwd. Toch acht ook hij het

niet geheel ónmogelijk, dat het levensgeheim cons zal worden onthuld.

Hij, “schoon geen aanhanger van darwin’s leer, een van de meestbe-

“voogdo en gunstigste beoordeelaars van de ruime bouwstoffen, door

“den Engelschen natuur- on levenskenner verzameld ', zegt: het is

“niet ónmogelijk, dat do onbekende oorzaak, die de uitgestorvene en

“do lovende soorten in het aanschijn riep, nog op eenig punt van onze

“aarde werkt, en misschien zal eenig gelukkig toeval een weinig licht

“verspreiden over liet groote mysterie van den oorsprong der organi-
sche schepselen”. 2 Niet veel stelliger klinkt darwin’s verwachting

omtrent de onthulling van dit raadsel: “het onderzoek naar de wijze,

“waarop do verstandelijke vermogens zich bij do laagst ontwikkelde

“organismen het eerst ontwikkelden, is even hopeloos als dat naar den

“oorsprong des levens. Zoo ooit, dan worden zulke vraagstukken

“eerst in een verwijderde toekomst opgehcldord.” 3

De natuurwetenschap, zoo hooren wij dus door don mond van verschei-

dene harer dienaars van den eersten rang bekennen, moot het ant-

woord schuldig blijven op de vraag, hoe do lovende wereld ont-

stond. 'Blijft do mechanische wereldbeschouwing op dit punt staan, wie

leeft bij do overtuiging, dat God de oorzaak van alles is on dat uit

Hem alle dingen zijn, hij zal evenzeer zijn onkunde belijden omtrent

do wijze, waarop hot loven te voorschijn word geroepen, maar toch mee-

nen, dat zijne voorstelling hot gemoed boter bevredigt.

Het doelmatige van vele natuurverschijnselen is algemeen bekend.

Wion wordt hot niet geleerd, dat het leven van de dieren het bestaan

van het plantenrijk mogelijk maakt en op zijne beurt daarvan afhangt?
Wie heeft niet gehoord, hoe zonder het merkwaardige verschijnsel,

’Jao. Molesciiott, Gids 1882, Aug. bl. 338.

2 L’espice humaine, p. 75.

“Ju what manner the mental powers were first developed in the lowest organisms,
is as hopeless an inquiry as how life first originated. These are problems for the dis-

tant future, if they are ever to be solved by man (The descent ofman, p. 36, 1871).
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dat liet water bij zijne vastwording vertoont, het leven der vissehen

en andere waterbewoners oen onmogelijkheid zou zijn ? Is het geen al-

gemeen bekende waarheid, dat de vochten, die in het menscheljjk
lichaam do spijsvertering bevorderen, bij do normale lichaamstempera-

tuur hunne werking het krachtigst doen? Pleiten nu dergelijke inrich-

tingen er niet voor, dat aan de ontwikkeling der schepping een plan

ton grondslag ligt, dat ceno Voorzienigheid haar te voorschijn riep?

Dit onderworp biedt grooto zwarigheden aan, welke wereldopvatting
ook moge gekoesterd worden. Wie uit het nut van het geschapene tot

do wijsheid van den Schepper meent te mogen opklimmen, vindt raad-

selen in vele verschijnselen, die volkomen doelloos schijnen, tegenstrij-

digheden in andere feiten, die niet alleen nutteloos, integendeel scha-

delijk zijn. Zoo beweert ten minste zijne tegenpartij en, naar veler

meening, met recht. Maar onbevredigend is ook de verklaring van hen,

in wier gedachtenkring het denkbeeld van een werkend God contra-

bande is. De vierde moeiolijkheid vinden dezen in do natuur, die

mot opzet doelmatig schijnt ingericht te zijn. Ongerijmd is als verkla-

ring het denkbeeld, dat de stof den aanleg tot die doelmatigheid uit

zich zelve bevat. Zulk eeno onderstelling is geen verklaring. Toch be-

staat hierop eenig uitzicht; deze moeiolijkheid is niet transcendent.

Darwin’s hypothese heeft eenig licht ontstoken in do duisternis. Zy
verklaart nuttelooze, soms schadelijke rudimentaire organen als over-

blijfselen van vormen, die bij vroegere geslachten dienst doden; voor

haar is do doelmatigheid het gevolg van den strijd om het bestaan,

van do geslachtskeuze enz. Aldus beschouwd wordt do doelmatigheid
het resultaat van de werking der natuurkrachten, niet het voorafge-

stelde doel, waarop die krachten uitloopen. liet vierde raadsel wordt

langs dezen weg opgclost, voor zooverre althans do onverklaarde stof

en do onverklaarde kracht daarin niet bevat zijn.

Of darwin’s verklaring evenwel de zaak tot volkomen helderheid

brengt? Wie zou dit met recht durven beweren, waar du bois reij-

mond haar waarde gelijkstelt met die van oen reddingsplank voor een

man, die op het punt staat om te verdrinken, waar do Franscho ge-

leerde (wij hoorden straks zijne beoordeeling, tevens zijn lof uit don

mond van den Darwinist molesciiott) tegenover darwin de onveran-

derlijkheid der soort verdedigt?

De toekomst moge bcoordcelcn, in hoeverre de poging door darwin

gedaan, om den saraenhang der organische wereld op te sporen, ge-



348 HET ZEVENVOUDIG WERELDRAADSEL.

slaagd boeten mag. Zijne bedoeling is het in geen geval geweest

de schepping als een voortbrengsel van do werking dor natuurkrachten

voor te stellen. Zijn streven betrof de middelen
,

waarmede het gestelde

dool werd bereikt. Ondertusschen hield hij zich overtuigd, dat het re-

dclijkor was in de inrichting der wereld do werking te zien van een

Verstandige Oorzaak dan hot gevolg van het blinde toéval. 1

Do schepping, tot dusverre beschouwd, biedt dus aan don mensche-

lijkon geest een viervoudig raadsel aan. liet wezen der grondstoffen,

waaruit zoowel do onmeetbare hemelbollen als do zandkorrels aan het

strand opgobouwd zijn, en de aard der krachten, waardoor do onder-

linge verbindingen der grondstoffen on hare bewegingen worden bc-

heerscht, zijn do eersten in de reeks dor onbekenden. De aanvang van

de beweging in die stof of wil men beter de aanvang der stof, die

altijd in beweging is, is door een ondoordringbaren sluier aan het

geestesoog des menschen onttrokken. In den donker tast de natuur-

kundige rond naar een verklaring van verscheidene doelmatige wer-

kingen in de natuur, al meent hij somtjjds eeno lichte schemering te

ontdokken. Tc midden der onbewerktuigde natuur treedt het leven der

bewerktuigde wereld als een nieuw mysterie op.

Hier op het meer beperkte gebied van het levende leert de natuur-

kundige nog meer dan eenmaal de beperktheid van de hem verleende

vermogens kennen. Gesteld, dat voor eenigen mensch do vier bedoelde

vraagstukken naar cisch waren beantwoord, dat het wezen van stof en

kracht en leven voor hem waren onthuld. Zoodanige mensch zou zich

een volledige rekenschap kunnen geven van do levensverschijnselen dor

plant. Het waarom van de kieming der zaadkorrels, van den groei der

plant door celvcrmciiigvuldiging, van do bewegingen der bladen en

der stengels, ja alles lag dan als geopend voor hom. Met hot dierlijk
leven was evenwel nog niet het geval. De mot do bedoelde kennis

toegerusto geest zou b.v. mot mathematische zekerheid kunnen voor-

spellen
,

welke stoornissen zich over een bepaalden tijd in de werking

van hot een of ander lichaamsdeel van een mensch zullen openbaren,

1 “The birth both of the species and of the individual are equally parts of that se-

quence of events, which our mind refuses to accept as the result of mind chance. The

understanding revolts at such a conclusion, whether or not we are able to believe, that

every slight variation of structure, — the union of each pair in marriage, — the

dissemination of each seed, —

and other such events, have all been ordered for some

special purpose”. The descent of man, 1871, p. 31)0—396)
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wanneer het stervensuur voor dien mcnsch aanbreken zal. ïoch lag

het leven in zijn gelicelen omvang niet voor hem open. Hij zou kunnen

verklaren, waarom de luehtmoleculen door oen of andoren hevigen
schok in trilling moeten worden gebracht, hoe die luchttrillingen, aan

het trommelvlies medegedeeld, daar een bepaalde beweging moeten doen

ontstaan en hij zou volkomen hot verband inzien tusschen de trillingen

van hot trommelvlies on de stoffelijke veranderingen in do gehoorzenuw,

die liet trommelvlies met do hersenen in verbinding stellen. Ook do

stoffelijke veranderingen in do hersenen zelve waren hom volkomen

duidelijk. Niet alleen de opeenvolging van al deze verschijnselen, zooals

de hedendaagschc physioloog zo kent, ook het oorzakclijk verband,

waarin zij tot elkander staan, zou hem bekend zijn.

Maar hiertoe bleef clan ook zijne kennis bepaald. Waarom ten laatste

de stoffelijke veranderingen in de hersenen de gewaarwording van een

geluid, waarom een overeenkomstige prikkeling van bet netvlies ons

oen beeld voor den geest toovert van de voorwerpen, zoodat wij ze zien,

dat zou zelfs de meest nauwkeurige kennis omtrent de oorzaak der stof-

felijke veranderingen niet openbaren. De verklaring van bet ontstaan dor

zintuigelijke gewaarwording, zietdaarbot vijfde vraagstuk ,
door du nois-

ueijmond wodor als volkomen onoplosbaar, als transcendentbeschouwd.

Mot deze duidelijke erkenning van do nieuwe moeielijkheid gaat

echter de verzekering gepaard, dat nu bois-ueijmond er prijs op stolt

als monist te worden beschouwd. Geen dualisme, geen verdeeling van

den niensch in stof on geest, noen, het bewustzijn is aan stoffelijke

gebeurtenissen gebonden (au materielle Yorgange gebundon). Maar met

die stoffelijke veranderingen gaan dan toch feiten van niet stoffelijken

aard gepaard. Immers verzet do ücrlijnscho hooglceraar zich, en m. i.

te recht, togen de wijze, waarop haeckbl eone verklaring van hot be-

wustzijn tracht te geven. Deze noemt hot bewustzijn onder do eigen-

schappen der stof als zoodanig op; ieder atoom hetzij van koolstof,

hetzij van zuurstof of van welke stof dan ook, bezit hot vermogen tot

gewaarwording en wilsvermogen. Neemt men een zoogenaamde atoom-

zlcl aan, dan zijn allo verschijnselen verklaard. Een atoom wcnscht of

wonscht niet, begeert of stoot terug... zietdaar den sleutel, die hot

geheim ontdekt. Dat men nu evenveel recht heeft, om naar hot wezen

der atoomziel te vragen en op die vraag een even onbevredigend ant-

woord ontvangt, als toen het bewustzijn de onbekende was, heeft voor

iiaeckel geen bezwaar.
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Do monistische verklaring van haeckel verklaart dus niet; de dua-

listische verklaring van leibnitz evenmin. Yolgcns deze laatste wordt

het bewustzijn verplaatst naar de Monade, die aan hot lichaam mede-

gedeeld is en waarin Gods almachtige hand een reeks van gemoeds-

aandoeningen te voorschijn roept, die beantwoorden aan deindrukken,

door hot lichaam ondergaan. Wetenschappelijk onverklaarbaar is het

bedoelde verhand tusschcn de indrukken, die de monsch ontvangt, en

de gewaarwordingen dientengevolge opgewekt. Hieruit volgt, dunkt

mij, dat do gohccle monsch iets anders, iets meer is dan een verza-

meling van lichaamsdeelen, dat er bovendien iets in hem bestaat,wat

men nu eenmaal gewoon is geest te noemen. Daartoe behoort dan ook

hot onbekende orgaan, waardoor wij zedelijke indrukken ontvangen,

door du noiS'REijmond zeiven “inwendige zin” genoemd.

Heb ik telkens, over hot vermogen van zinnelijke gewaarwording

handelende, het gezegde op den mensch toogopast, de reden daartoe

lag voor de hand. Dat het genoemde vermogen algemeen in hot die-

renrijk is, omtrent de hoogcrc dieren weten wij zulks stellig, terwijl

de analogie er toe brengt, om het ook bij de lagere dieren te onder-

stellen. Het blijft evenwel zeer de vraag, in hoeverre het dierbewust-

zijn verkrijgt omtrent hetgeen het gewaarwordt. Het dier ziet, maar

weet het dat het ziet? geeft het zichzclvon er rekenschap van? Het

is een hoogst moeielijk te beantwoorden vraag, voor hoeverre het be-

wustzijn bij de hoogore dieren tot zelfbewustzijn wordt. Als kind vangt

oen mensch indrukkon op on ondervindt gewaarwordingen, zonder er

van bewust te zijn. Het leert langzamerhand begrijpen dat hot ziet,

het gaat langzamerhand indrukken vergelijken en kiest woorden om

zijne gewaarwordingen uit te sproken. Niet met volle overtuiging ziet

du üois-reiVmond in het verstandige denken een zesde onbekende.

Of is de langzame overgang van de onbewuste gewaarwording bij het

kind tot het rijpe zelfbewuste nadenken van don volwassen menscheen

bewijs, dat het vermogen tot gewaarwording en dat om zijn verstand

te gebruiken in den grond één en hetzelfde vermogen is? Waar de

beroemde physioloog aarzelt op deze vraag beslist te antwoorden, zou

het van mij vermetel zijn, om dit te durven doen. Maar stel, dat hot

zesde raadsel met het vijfde samenvalt, is het dan op zich zelf niet

wonderbaar, dat het hoogere zich uit het lagere ontwikkelt? Of wordt
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misschien liet oog blind voor liet wonderbare, omdat wij het dikwijls

zien gebeuren? 1

Het is misschien niet geheel zonder belang hier to vermelden, hoe

■Wallace
,

een van darwin’s voornaamste geestverwanten, ook cén der

slippendragers hij zijne begrafenis, do moeielijkheid tracht te verklaren.

Juist wegens de samenstelling van enkele deelen van hot lichamelijk

maaksel, bepaald van de grootte dor hersenen, hoeft hij bezwaar do

afstamming van den menscli uit een algcmocnon dioronstam te verkla-

ren langs don weg der gewone middelen, die do onderlinge verwant-

schap der dierengroepen verklaren. Een vreemde tusschenkomst is noo-

dig geweest, om den monsch als zoodanig te voorschijn te roepen.

Wallace schrijft die vreemde tusschenkomst toe aan een hooger ver-

stand. Natuurkeuze
,

door do natuurwetten geregeld, zou voldoende

zijn, om do wilde soorten in liet leven te roepen, de kunstmatige keuze

der monsohen zou de dioronrassen on de plantensoorten kunnen ver-

edelen; een goddelijke tusschenkomst alleen zou den racnscli kunnen

vóórtbrengen on hom in staat kunnen stellen een lioogo verstandelijke

en zedelijko ontwikkeling te bereiken. Merkwaardige woorden in den

mond van een der grootste voorstanders der ontwikkelingshypothese.

Hot grootste raadsel voor do mechanische wereldopvatting is wel de

mensch. Immers hij moge mot do dieren de vatbaarheid voor zinnelijke

gewaarwordingen bezitten; verstandelijk overleg, bij verschillende die-

ren waargenomen, moge misschien er op wijzen, dat een schemerend

zelfbewustzijn bij hen sluimert, de mensch hooft bovendien een gevoel

van verantwoordelijkheid voor zijne handelingen. Hij gevoelt dikwijls,

dat hij kan handelen, zooals hij deed, maar ook het omgekeerde had

kunnen, ja misschien had moeten doen. De “vrije wil” van den mensch,

beter gezegd: “do zcdelijko vrijheid van den mensch”, ziedaar volgens

nu bois-reijmond een feit, dat op hot standpunt der mechanische we-

reld- en levensopvatting niet alleen niet wordt verklaard, maar daar-

mede lijnrecht in strijd is. Zijn de bewegingen der moleculendo eonigc

omstandigheden, waardoor de wereld wordt geregeerd, zijn ook do go-

1 Prof. Harticg zegt hieromtrent in zijne bovengenoemde verhandeling het volgende:
Het zelfbewustzijn, het gevoel onzer persoonlijkheid, onzer ik-heid, zijn onverklaarbaar

en zullen ten allen tijde onverklaarbaar blijven, al mogt onze kennis van de stoffelijke

verschijnselen, die in de hersenen plaats grijpen, nog oneindig zekerder en vollediger
zijn dan thans het geval is. (Album der Natuur 1869,
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dachten , de gewaarwordingen
,

de gevoelens, is kortom de gcheele gees-

telijke mensch in laatste instantie afhankelijk van de stoffelijke veran-

deringen
,

die in do hcrsenmoleculen plaats hebben, dan is do mensch

aan een hoogst ingewikkelde machine gelijk. Men moge die achteruit-

zetting van liet mcnschelijke betreuren, dat gevoel van jammer en

verdriet is weder niets personeels. Achting en eerbied, verontwaardi-

ging en verachting, vreugde en verdriet, zelfvoldoening, verantwoorde-

lijkheid en berouw hebben slechts een denkbeeldig bestaan.

Daartegen verzet zicli het bewustzijn, ook van den monist du boïs-

reijmond. “Wil men ons doen aannemen, dat het een wet is, dat

“jaarlijks in Duitschland van do 100,000 briefkaarten oen bepaald aan-

“tal zonder adres in de brievenbus wordt gebracht, welnu, dat feit

“laat ons kool, ook dan wanneer een wet de oorzaak er van zou zijn.

“Maar dat tevens een ijzeren natuurwet beveelt, dat jaar op jaar op

“100,000 inwoners een bepaald aantal dieven, moordenaars en brand-

“ stichters moet worden aangetroffen, daartegen teokent ons zedelijk

“bewustzijn mot allo kracht protest aan.”

De wet van oorzaak en gevolg geldt hier niet onbeperkt. “Wanneer

“men uitgaat van do wet van het noodzakelijk verband tusschen oor-

“zaak on gevolg, dan komt men logisch voortrcdoncorende, met nood-

zakelijkheid tot do leer van het determinisme. Ik kan die loer niet

“wederleggen. Alleen is er, wanneer men haar aannoemt, geen sprake

“meer van zedelijkheid, van verantwoordelijkheid van den mensch. Dit

“is eenvoudig eenc inconsequentie, daaruit voortvloeiende, dat elk ge-

“voelt dat er aan ccno redoncering, die tot zulke uitersten voert,

“iets haperen moet.” Zoo luidt het gevoelen van mjjn eerbiedwaardigen

leermeester prof. iiarting.
1

Hoe do schrijver van die Siehen Wéltrdthsel betoogt, dat do verkla-

ringen soms kunstig genoog bedacht, niet volbrengen hetgeen zij vol-

gens hunne; ontdekkers behoorden te doen, laat ik buiten behandeling,

liet was mij er hier om te doen, aan te toonen hoe do wereldopvat-

ting, die van de resultaten der natuurwetenschappen alleen uitgaat,

onvolkomen is. Waar de mechanische wereldbeschouwing bij monde

van één harer meest begaafde denkers zich zelve in strijd vindt met

een onbetwistbaar feit, schijnt zij mij haar eigen vonnis te onderteekenon.

'Wetenschap eo Geloof, bladz. ‘17.


