
D E W I J S B E G E E R T E D E R V E R L O S S I N G . 

Boeken als die Philosophie der Erlösung van Philipp Main-
lander en die Phaenomenologie des sittlichen Bewusstseins van 
Eduard von Hartmann zijn geen alledaagsche verschijnselen. Bei-
den zijn van 'pessimisten. Door de geheele literatuur gaat onte-
genzeggelijk een pessimistische strooming, die den afdruk-van 
onzen tijd mag heeten. Geen wijsgeer immers zoo populair 
als von Hartmann! Is dat te bevreemden ? Geenszins: voor den op-
merkzamen waarnemer zijn de verhoudingen in het maatschap-
pelijk leven zoo gekunsteld en treurig, dat men er haast wel 
toe komen moet, om zich te scharen onder de pessimisten, die 
het leven zelf houden voor de grootste ramp. 

Wie de meesterlijke schildering van Gibbon heeft gelezen in 
zijn Geschiedenis van het verval en den ondergang van het 
romeinsche keizerrijk, hij moet groote overeenkomst zien tus-
schen dien tijd en den onzen. Een Tacitus, een Juvenalis, een 
Suetonius, zij hangen tafreelen op van zedelijke verdorvenheid, 
waaraan wij meermalen herinnerd worden door hetgeen wij 
rondom ons zien of wat in de literatuur onzer dagen wordt 
meegedeeld. De romeinsche keizers van toen waren slecht, 
heel slecht, maar niet slechter dan de omgeving te midden 
waarvan zij leefden. Hoogstens kan men in hen het kulmina-
tiepunt der slechtheid vinden, maar door alle rangen en standen 
openbaarden zich dezelfde teekenen van korruptie. Men genoot 
het leven zoo goed als men kon met gebruikmaking van al 
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wat een verfijnde beschaving aanbood, maar niet zoodra zag 
men, dat men op die wijze onmogelijk kon voortgaan of in 
alle koelbloedigheid sloeg men de hand aan zichzelf. Om zich 
weelde, pracht, eer en macht te verschaffen, waagde men al-
les. Grootsche plannen werden op touw gezet, spekulaties met 
bedrog en omkooping, gelijk wij ze ons zoo goed kunnen 
voorstellen in een Gründungs- en Schwindelperiode als te mid-
den waarvan wij ons bevinden, en was het lot ongunstig, een 
slotmaaltijd werd aangericht om zijne vrienden voor 't laatst 
goed te onthalen en daarna nam men opgeruimd en wel vergif 
in of opende zich koelbloedig de aderen in een bad. Hebben 
wij reeds veel beleefd, een dergelijk voorbeeld wacht ons 
misschien nog op een goeden dag, in den tijd van verrassingen 
die ons telkens nieuws brengen. 

Ook het Malthusianisme, dat in onze dagen gepredikt wordt, 
werd toen praktisch toegepast. Men trouwde niet of droeg zorg 
niet veel kinderen tot zijn last te krijgen. Of had men zoo 
niet grooter kans om zijn macht te vermeerderen en zijn rijk-
dommen te behouden, ten einde invloed te kunnen uitoefenen ? 
Zoo groot was dit gevaar voor den staat, dat er wetten ge-
maakt moesten worden, om daaraan paal en perk te stellen 1 

Zoo bepaalde het ius trium liberorum, dat de vader die drie 
kinderen tot zijn last had, vrij was van alle personeele belas-
tingen. Zoo werd er een belasting geheven op de ongehuwde 
mannen. Maar die maatregelen baatten niet, het kwaad was 
te diep ingeworteld. 

Wi j weten uit de geschiedenis, dat andere, krachtiger volks-
stammen een einde maakten aan dien toestand van verdorven-
heid en oververzadiging. Een versmelting had plaats en zoo 
kwam er nieuw leven. Ook nu moet dat geschieden, maar 
gelijk Mainlander aantoont, nu kan zulks niet geschieden door 
invloeden van buiten, want de romaansche zoowel als germaan-
sche volkeren zijn reeds binnen den kring der beschaving. 
Neen nu moet dit plaats hebben door invloeden van binnen; 

i Men vergelijke Mommsen' Komische Geschichte, dl. III, Montesquien, Es-
prit des lois, 1. X X I I I ch. 2 1 . 
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de vernieuwing, de herleving moet komen uit de innerlijke 
kern der volkeren, van onder op. 

Nu wij staan aan den vooravond van die groote verande-
ring, die herleving der oude maatschappij door nieuw bloed 
en nieuwe kracht in haar aderen te brengen, kan het niet 
bevreemden, dat het pessimisme aan het woord is. Mij althans 
komt het voor, dat het pessimisme de natuurlijke uitdrukking 
is van een maatschappij, die in staat van ontbinding en op-
lossing zich bevindt gelijk de onze, maar even zeker zal ver-
dwijnen, zoodra een maatschappij, op rede gegrondvest, met 
voldoende afwisseling van arbeid en genot in het leven treedt. 

Men kan dus zeer goed pessimist zijn voor het heden, zon-
der in te stemmen met de laatste konklusie, dat de verlossing 
der menschheid zal bestaan in een oplossing in den absoluten 
dood. Pessimisten spreken te veel over den „jongsten dag," 
die volgens Mainlander op zijn vroegst zal intreden na een 
platonisch jaar, dat men 5000 v. Chr. kan laten beginnen, 
zoodat men dan nog 3000 jaren noodig heeft vóór de eindbe-
stemming. Zulk een tijdstip ligt wel wat ver en daarom zullen 
we voorloopig beter doen te arbeiden aan hetgeen meer voor 
de hand ligt. Daarin gaan overigens verschillende pessimisten 
met ons mede. 

Eigenlijk zijn velen maar betrekkelijke pessimisten, daar zij 
optimisten zijn voor het heden en pessimisten voor de toekomst. 
Juist het omgekeerde van hetgeen ik meen dat juist is, name-
lijk pessimist voor het heden en optimist voor de toekomst. 
Immers wat zegt von Hartmann ? Hij noemt deze wereld de beste 
van alle mogelijke werelden, — zietdaar zijn optimisme; maar 
de beste is slecht genoeg, zoo slecht, dat het veel beter zou 
wezen als zij niet bestond —• zietdaar zijn pessimisme. „Door 
bevestiging van den wil ten leven als het voorloopig alleen 
juiste, slechts door volkomen toewijding aan het leven en zijn 
smarten, niet in laffe persoonlijke onthouding en terugtrekken 
kan iets worden gewerkt voor het wereldproces," zoo zegt von 
Hartmann. Broeder, reik mij de hand — zoo kunnen wij ant-
woorden. Laat ons te zamen ar.beiden aan het „voorloopig 
juiste," in afwachting van de dingen die komen zullen. Heel, 
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heel in de verte ligt dus zijn pessimisme. Tot dien tijd is het 
optimisme of het streven naar lust en verhooging van het be-
wustzijn de plicht van elk individu, want daardoor werkt hij 
mede, volgens H . , aan de komst van het pessimisme. 

Hierover zijn de pessimisten het echter onderling niet eens, 
ten minste de middelen om tot dat doel te geraken, zijn bij 
von Hartmann en Mainlander juist tegenover elkander staande. 
Mainlander zegt: ongehuwd leven en volkomen kuischheid be-
spoedigen het doel. Men vergelijke zijn aanhalingen van Goethe 
en A . van Humboldt op hl. 21 o. Hij is konsekwenter dan von 
Hartmann, als hem de gedachte pijnigt in de laatste oogen-
blikken van bewustheid, dat hij voortleeft in zijn kinderen, 
dat hij , om zichzelf een korte vreugde te verschaffen, op an-
deren de last van een ondragelijk leven heeft gelegd en daar-
door in zooverre het lijden van het heelal verlengd. 

Hartmann keurt dien raad ten sterkste af en dringt er op 
aan, om zich in aantal sneller te vermeerderen dan ooit, om 
de ledige plaatsen aan te vullen en wel zoo goed mogelijk. 
Onthouden zich de ontwikkelden van voortplanting van hun 
geslacht, dan krijgen de onwetenden de bovenhand en alsdan 
worden de lagere klassen inderdaad gevaarlijk voor de maat-
schappij. Drie illusies moeten volgens hem worden opgeruimd 
voordat het einde kan komen: 1 °. de onderstelling dat werke-
lijk geluk verkregen kan worden door individus in dit leven, 
in de tegenwoordige periode van ontwikkeling in de wereldge-
schiedenis; 20. het geloof, dat zulk een geluk hiernamaals in 
een onsterfelijk leven aan gene zijde van het graf is te ver-
krijgen; 30. de droom van toekomende volmaaktbaarheid van 
het menschelijk geslacht. Om deze illusies te vernietigen, moet 
de kennis vermeerderd worden, want „wie kennis vermeerdert, 
vermeerdert zorg." Vermeerdering van kennis en de rampen, 
veroorzaakt door overbevolking, zullen er meer en meer toe-
leiden, om de menschheid te overtuigen van de ellende van 
het bestaan en den spoed om het heelal aan zijn eind te 
helpen. 

Tegenover pessimisme en optimisme, zoo las ik eens ergens, 
moet het omnismc gesteld worden, dat streeft om het goede 
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en kwade in de natuur te zien en het best van beiden voor 
zich aan te wenden. 

In elk geval zien we, dat de pessimisten er zoo boos niet 
uitzien, als zij zich voordoen. Geen hunner predikt den zelf-
moord, ofschoon dat een konsekwentie zou wezen van hun 
stelsel. Alleen Schopenhauer begunstigt hem indirekt, maar 
deze had ook een zeer zwaarmoedig en wantrouwend tempera-
ment, hetgeen van vele pessimisten niet getuigd kan worden. 

Het boek van Mainlander, zoo vol van kennis en doorzicht, 
geeft veel stof tot nadenken en niemand zal de lezing van die 
6 2 3 bladzijden, waaruit het bestaat, hebben voltooid, zonder 
zijn geest verrijkt te hebben. Ik wensch ten opzichte van twee 
punten, namelijk: zedeleer en politiek zijn gedachtengang on-
gestoord en in korten vorm mede te deelen, om ten slotte 
daaraan eenige opmerkingen en beschouwingen vast te knoo-
pen. De lezer, die belangstellend deelneemt aan het leven in 
zijn rijke verscheidenheid, zal mij, hoop ik, dankbaar zijn, 
dat ik die rijke bron van kennis voor hem heb ontsloten. Eens 
zijn, is hier de vraag niet —• er is eensigheid genoeg bij ge-
brek aan nadenken — maar een opwekking, om die vraag-
stukken op nieuw te overwegen en ze voortdurend te houden 
onder het bereik van het vrije onderzoek —• dat moet ons 
streven zijn. 

I. D E ZEDELEER. 

De zedeleer (ethiek) is gelukzaligheidsleer. Haar taak is dus: 
te onderzoeken wat in staat is de behoeften van het mensche-
lijk hart te bevredigen, d. i. gelukkig te maken en de midde-
len aan te wijzen, waardoor de mensch tot het hoogste geluk 
kan komen. 

Hoofdstreven van den mensch is om te leven en zich in het 
leven te behouden. Dit treedt in den mensch op als egoïsme. 
Ieder mensch wil de volle bevrediging zijner begeerten en daar 
men hem hierin hindert, daarom strijdt hij. Een ongestoord 
leven, waarin hij heeft wat hij wenscht, is onmogelijk en daar-
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om zoekt hij zooveel mogelijk genot te krijgen, d! i. bevredig-
de begeerten, of als hij smart moet hebben, zoo min mogelijk 
aandeel daaraan. Nu staat voor ons vast, dat de wil des men-
schen niet vrij is, dat al zijn handelingen met noodzakelijkheid 
geschieden, dat hij zich op grond van zijn begeerte naar ge-
lukzaligheid een algemeen welzijn kan vormen, dat dit wel-
zijn hem onder zekere omstandigheden kan voeren om tegen 
zijn karakter te handelen. 

Wanneer wij den mensch in zijn oorspronkelijken staat aan-
treffen, bevindt hij zich in den natuurtoestand. Hij staat enkel 
en alleen onder de macht der natuur, strevende als elk wezen, 
om in het leven te blijven. Daar andere individuen dat zelfde 
streven hebben, ontstaat de strijd om het bestaan. In dien 
toestand beslist alleen de macht of de list. Recht en onrecht 
zijn begrippen, die in den natuurtoestand niets beteekenen. 
Ze krijgen eerst beteekenis in den staat. 

Elke handeling der menschen is egoïstisch. Het is den barm-
hartigen even onmogelijk om zijn naasten honger te laten lijden , 
als het den onbarmhartigen is, om den behoeftigen bij te springen. 
Ieder handelt naar zijn karakter, overeenkomstig hetgeen hem 
gelukkig maakt, bijgevolg egoïstisch. 

In den natuurtoestand overwint meestal de sterkste, maar 
toch niet altijd. Wie b. v. beschermt den sterkste in den slaap ? 
of als hij oud is of ziek ? Daardoor komt men tot het inzicht, 
dat een beperking van macht tegenover elkander in het belang 
van ieder in het bijzonder is. Zoo ontstond de staat. Men kwam 
tot elkander uit nood; de beperking van macht was een minder 
kwaad dan de onbeperkte macht. Het karakter van eiken staat 
moet zijn, dat hij aan zijn burgers meer geeft dan neemt, het 
offer dat de mensch brengt, moet niet zoo groot zijn als het 
voordeel dat hij ervoor verwerft. 

Op die wijze ontstonden de eerste wetten in het belang van 
ieder, de wetten van het: gij zult niet stelen, gij zult niet 
dooden. 

Plichten en rechten vormden dus den inhoud van dit verdrag. 
Plicht was het voor ieder om het leven en de bezittingen van 
anderen ongedeerd te laten. Recht had hij op zijn leven en zijn 
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bezittingen, Afwijken daarvan was onrecht. Gevolg van dien 
toestand was dat men zijn afgestane macht overdroeg op een 
rechter, op een macht grooter dan die van elk individu. De 
staat verlangt dus: onderwerping aan de wet als eersten plicht, 
waaraan de tweede nauw is verbonden, nl. bescherming van 
den staat. Is de mensch daardoor gelukkiger dan in den na-
tuurtoestand zonder wetten ? Zeker niet. Hij aanvaardt de lusten , 
maar draagt de lasten met tegenzin. Zoo streeft hij er naar, 
om de wetten te ontduiken, om de lasten tè wentelen op an-
deren. Zijn algemeen welzijn is door de wetten gestegen, maar 
hij voelt zich ongelukkig door de wetten. Behalve dezen band , 
aangelegd aan zijn natuurlijk egoïsme, is de godsdienst een 
tweede met dezelfde uitwerking. De mensch in zijn oorspron-
kelijken toestand voelde zich onmachtig en hulpbehoevend, hij 
stond tegenover een boveirwereldsche macht. Zoo kwam hij 
tot de erkenning van goden, omdat hij den samenhang dei-
natuur niet begreep, ook niet begrijpen kon. Nemen we nu 
den meest ontwikkelden godsdienstvorm, den christelijken, 
hij leert een almachtigen, buitenwereldschen God, wiens wil 
hij bekend maakt, hij leert dat men de wetten van den staat 
moet gehoorzamen, maar ook dat men zijn naaste zal liefheb-
ben als zichzelven. Dat is een ongehoorde eisch voor den egoïst 
met zijn levensleuze: Pereat mundus, dum ego salvus sim (laat 
de wereld ondergaan als ik maar behouden blijf), zij komt 
daartegen in verzet. Wij nemen aan, dat allen als op christe-
lijk standpunt staande, gelooven aan God, aan de onsterfe-
lijkheid der ziel en aan een gericht na den dood. Nu eischt 
dat christendom vijandsliefde (Matth 5 : 46, 47), het vordert 
armoede en matigheid, onderdrukking der geslachtsdrift. Aan 
dat alles verbindt hij de belooning, om binnen te gaan in het 
Godsrijk. Door dit alles wordt het natuurlijk egoïsme veel ster-
ker aan banden gelegd dan door de staatswetten. Menschen 
kan hij bedriegen, dus ook de overheid, maar voor God helpt 
niets. E n al kon hij het, de dood komt en dan volgt het ge-
richt. Een eeuwig leven! Wat beteekent deze korte spanne tijds 
met een eeuwigheid in 't gezicht? Eeuwig zalig zijn, eeuwig 
lijden! Het geluk van den mensch ligt dus niet langer op deze 
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wereld. V o l g t de e g o ï s t nu de geboden v a n den godsd iens t , 

dan is zijn algemeen welz i jn gestegen, want hij gelooft aan 

een eeuwig leven , maar is hij ge lukk ig? Geenszins! H i j s tr i jdt 

met zi jn G o d en k l a a g t : w a a r om kan ik niet za l ig worden 

zonder mi jn lusten te beteugelen ? waa rom k a n ik niet hier en 

wel ginder ge lukk ig zi jn? Hij is ongelukkig op aarde, om ?ia 

den dood gelukkig te zijn. 

D e handel ingen, gedaan of afgedwongen door de sterkere 

motieven v a n staat en godsdienst , dragen den stempel van 

wettelijkheid, zij hebben geen moreele waarde. E e n handel ing 

immers heeft alleen dan moreele waarde , als zij i ° . wettel i jk 

(legaal) i s , dus overeenkomt met de wetten van den staat of 

de geboden van den godsdienst , en 2°. met vreugde verr icht 

w o r d t , d. i . een gevoel v a n innerl i jke bevredig ing schenkt. D e 

ware chr i s ten , n l . wiens w i l geheel en al gedragen word t door 

de leer v a n den hei land is dus de gelukkigste mensch ; hem is 

alles onversch i l l ig , „ h e t z i j wi j l even , hetzij wij s terven, wij 

z i jn des Heeren" . H e t geloof is dus een condi t io sine qua non 

van een ge lukkigen toestand. Is dat zoo , dan m a g men den 

ge lukkigen toestand gevonden hebben , maar op een voorwaarde 

die onaanneembaar is. D i t betreft den diepsten g r o n d der zede-

leer , nl . de v raag naar den wetenschappeli jken gronds lag der 

m o r a a l , dat w i l zeggen of moraa l gegrond kan worden zonder 

d o g m e n , zonder het aannemen van een geopenbaarden godde-

l i jken w i l . 

Tegenover deze transcendente wijsbegeerte staat de i m m a -

nente, die geen andere bronnen erkent dan de open en bloot 

l iggende natuur en ons eigen inner l i jk , en dus verwerpt de 

verborgen eenheid, die boven of achter de wereld zou zijn. 

Dientengevolge erkennen wij geen ander gezag dan de staat, 

die door de menschen is opgericht. D i e staat nu is in het aan-

zi jn gekomen als het p roduk t eener keuze tusschen twee k w a -

d e n , waarvan men het kleinste gekozen heeft. D e staat is dus 

een noodzakel i jk kwaad . In dien staat is een beperkte mora l i -

tei t , want de meesten zijn l e g a a l , daar zij we l in overeenstem-

m i n g met de wetten b l i j v e n , maar niet ze met vreugde gehoorza-

m e n , wat toch de voorwaarde is van eene moreele handeling. 
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Stellen we ons met de optimisten op hetzelfde standpunt 
en konstrueeren wij een idealen staat, om het leven te be-
schouwen. 

Die staat omvat de geheele menschheid. Oorlogen en revo-
luties komen niet voor, de politieke macht berust niet meer 
bij bepaalde klassen, maar de menschheid is één volk, dat naar 
wetten leeft, aan wier samenstelling allen 'medewerken. De 
ellende is verdwenen, de arbeid georganiseerd. De uitvindin-
gen hebben veel werk aan machines doen toekomen en de leiding 
ervan ontrooft den burgers maar enkele uren van den dag. 
De armoede is verdwenen, ieder leeft onbezorgd voor zijn 
levensonderhoud. De woningen zijn goed en gezond. Niemand 
kan zijn medemensen exploiteeren. De stempel van dien staat 
is: weinig arbeid, veel genot. 

Hoe goed nu ook alles is, vier rampen blijven er, die niet 
van het leven gescheiden kunnen worden : geboorteweeën, ziekte, 
ouderdom en dood. Kleinere rampen als de slaap, die een 
derde deel des levens inneemt — een ramp, want is het leven 
een zegen, dan is de slaap, waarin men geen bewustzijn van 
het leven heeft, een kwaad — als de kindsheid, waarin de 
mensch leeren moet om zich in de wereld te gewennen, als 
de arbeid die een vloek is geacht en dergel. rekenen we nu 
niet mede. Zelfs al komen we er drie te boven, zoodat de ge-
boorte plaats heeft zonder weeën, zoodat ziekten voorkomen 
worden en de ouderdom frisch en gelukkig is, dan blijft toch 
de dood, dien men niet kan wegnemen. Zijn nu de menschen 
in dien staat gelukkig? Zij zouden het zijn, als zij niet een 
geweldige leegte ondervonden. Verveling maakt het leven on-
dragelijk. „Men moet iets te wenschen hebben om niet van ge-
luk ongelukkig te worden. Het lichaam wil ademen en de geest 
streven." Liever een leven van nood, dan van verveling! Zoo 
blijkt het, dat het leven in den besten staat van onzen tijd 
zonder waarde is. Het leven zelf is een ramp en daarom is 
nietzijn beter dan zijn. 

Zegt men dat die tcekening onjuist is, we wijzen op die 
menschen, die op de geschetste manier geleefd hebben, zoo 
goed als vrij van zorg en nood. Goethe zegt zeer juist: 

I '80. ,S 
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Alles in der Welt lasst sich ertragen 
Nur nicht eine Reihe von schonen Tagen. 

En in zijn gesprekken met Eckermann luidt het: wij lijden 
allen aan het leven. Men heeft mij altijd gehouden voor iemand, 
bijzonder door het geluk begunstigd, ik zal mij ook niet be-
klagen. Maar in den grond is het toch niets dan moeite en 
arbeid geweest en ik kan wel zeggen, dat ik in mijn 75jarig 
leven geen vier weken eigentlijk gelukkig geweest ben. Het 
was het voortdurend verplaatsen van een steen, die altijd op 
nieuw verzet moest worden. 

En Alexander von Humboldt: ik ben niet geschapen om 
huisvader te zijn. Buitendien houd ik het trouwen voor een 
zonde, het kinderen krijgen voor een misdaad. Naar mijn over-
tuiging is hij , die het juk des huwelijks op zich neemt, een 
dwaas of nog meer een zondaar. Een dwaas, omdat hij zijn 
vrijheid prijs geeft zonder voldoende vergoeding, een zondaar, 
omdat hij kinderen voortbrengt zonder hun de zekerheid van 
het geluk te kunnen geven, Ik veracht de menschheid op al 
haar trappen, ik voorzie dat onze nakomelingschap nog veel 
ongelukkiger zal zijn dan wij — zou ik dan niet zondig han-
delen, als ik zorg droeg voor nakomelingen, d. i . ongelukki-
gen? Het geheele leven is de grootste onzin. E n als men 80 
jaren streeft en zoekt, dan moet men eindelijk toestemmen, 
dat men niets verkregen of gevonden heeft. Wisten we ten 
minste maar, waarom wij op de wereld waren! Maar alles 
blijft raadselachtig voor den denker en het grootste geluk is 
nog maar, om als domkop geboren te worden. 

Zoo spreken deze beide begaafde mannen. Zouden in onzen 
idealen staat dan de burgers gelukkig zijn? Maar die staat is 
een beeld der fantasie. 

Zal er dan geen ideale staat komen? Die vraag behandelt 
Mainlander in zijn Politiek waarin wij dien zullen ontmoeten, 
nu moeten wij dit eenvoudig aannemen. De maatschappij zal 
meer gelijk worden en elk burger de zegeningen van de hoo-
gere beschaving genieten, de menschheid zal minder smart heb-
ben dan te voren. Zij wordt voortgedreven op den weg, die 
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voert tot den idealen staat. De beweging die daartoe drijft, 
is een deel van den wereldloop en openbaart zich als het nood-
zakelijke noodlot der menschheid. Dit is even sterk als de wil 
van de enkelvoudige eenheid boven of achter de wereld en 
terwijl aan deze geloofd wordt, zal het wezen van dit nood-
lot door de kausaliteit, die tot gemeenschap is verruimd, door 
den mensch geweten worden. 

De staat nu is de vorm, waarin die beweging, het nood-
lot der menschheid zich voltrekt. Vandaar dat hij steeds vor-
dert en streeft naar de bestmogelijke gemeenschap. Dat nood-
lot vordert van iederen burger de toewijding aan het algemeen, 
d. i. de liefde tot den staat. Tegenover het „de gerechtigheid 
moet komen door het geloof" plaatst dus de immanente filo-
sophie: „de toewijding aan het algemeen moet komen door 
het weten." 

Geeft die kennis nu groot voordeel? Dan en dan alleen kan 
zij den wil ten goede voeren. 

De natuurlijke egoist denkt alleen aan zijn voordeel, hoe 
ook verkregen. Anderen willen wel iets, maar zich geheel ge-
ven — dat niet. Het christendom dreigde met loon en straf. 
De immanente zedeleer kent de hel van den tegenwoordigen 
staat en den hemel van den idealen en daarom zegt z i j : gij 
leeft voort in uwe kinderen, in hen viert gij uw wedergeboorte. 
Maar zoolang die ideale staat er niet is, wisselen de toestanden 
af. Heden rijk, morgen arm, heden hamer, morgen aanbeeld. 
Gij handelt dus tegen uw algemeen welzijn, als gij die orde 
van zaken tracht te behouden — zoo luidt haar bedreiging en 
haar belofte is de ideale staat, vrij van nood en ellende. 

Deze kennis der menschen I» . dat hij in zijn kinderen her-
leeft, 2". dat de tegenwoordige orde van zaken de verandering 
van toestand noodzakelijk tot voorwaarde heeft, 3°. dat in den 
idealen staat het beste leven gewaarborgd is aan allen, 4» dat 
de beweging der menschheid gaat in de richting van den 
idealen staat, deze kennis kan den wil ontvlammen. 

De beweging der menschheid in de richting van den idealen 
staat is een feit, maar daar stilstand onmoglijk is, moet zij 
een rustelooze wezen. Is dus de menschheid in dien staat 
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dan moet zij zich verder bewegen en wel in de richting van 
geheele vernietiging, dus van het zijn naar het nietzijn. Uit 
de beweging naar den idealen staat trad het gebod der toe-
wijding aan het algemeen, uit de beweging van het zijn in 
het nietzijn het gebod der virginiteit, der kuischheid, dat ook 
in 't christendom als de hoogste deugd werd aangeprezen. 
Vreemde eisch! De trek in het leven zal blijven en wel altijd, 
daarvoor plant men zich voort 

Hoe zal nu de mensch die geslachtsdrift, die onver-
winlijk schijnt, overwinnen? Alleen de vrees voor een groo-
ter straf, verbonden met een voordeel dat alle voordeden over-
treft, kan hem kracht daartoe geven, het is het bewustzijn 
dat nietzijn beter is dan zijn of de kennis dat het leven de 
hel en de dood de vernietiging der hel is. De mensch die 
tot de ervaring is gekomen dat het leven lijden is, kan niet 
anders of hij zal met die oplossing vrede hebben. 

Zoo vinden we het geluk buiten den godsdienst om. Hier-
mede hebben we het immanente fundament der moraal gevon-
den, het is de door het subjekt erkende, werkelijke beweging 
der menschheid, die uitoefening der deugden : vaderlandsliefde, 
gerechtigheid, menschenliefde en kuischheid vordert. Gevolg 
hiervan is dat de beweging der menschheid evenmin een mo-
reele is als de dingen op zichzelven schoon. Bezien van 't stand-
punt der natuur handelt geen mensch moreel: wie zijn naaste 
bemint, handelt niet verdienstelijker dan die hem haat. De 
menschheid heeft alleen een verloop, dat de moreel handelende 
vertraagt. Bezien van 't standpunt van het subjekt is 'elke han-
deling moreel, die bewust of onbewust geschiedt in overeen-
stemming met de grondbeweging der menschheid en die gaarne 
geschiedt. De opwekking tot moreel handelen heeft kracht omdat 
zij het voordeel verzekert om spoediger verlost te zijn van het 
geheel en dit is zoo overwegend, dat het alle andere voordee-
len verre overtreft. 

Dit ontvlammen van den wil tot de kennis is de philosophi-
sche loochening van den individueelen wil tot het leven. En hoe 
kan die wil geheel geloochend worden? Door de kuischheid. 
Dood is geheele vernietiging, maar w ie voortleeft in zijn kin-
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deren, is eigentlijk opgestaan in zijn kinderen. De doodsure 
is voor de immanente philosophie van geen beteekenis. Genoeg 
geleden hebbende zal de mensch zijn nakomelingen aansporen 
om van het leven, dat lijden is, af te zien. Daarentegen is 
de wordingsure van groot belang, in haar heeft de mensch 
de beslissing of hij voort wil leven of geheel vernietigd wor-
den. Voor het korte oogenblik genot offert hij den kostbaar-
sten schat op door leven te wekken en zoo lijden. 

In den dood heeft dus de loochening van den wil plaats, 
toch kan zij ook geschieden bij hen, die in hun kinderen voort-
leven. Dan bewerkt zij alleen het geluk van het individu voor 
de rest van het leven. En men zal trachten bij de kinderen 
de ware kennis te brengen en hen te voeren op den weg der 
verlossing. Hij zal troost scheppen uit de zekerheid dat naast 
de individueele verlossing de algemeene zal plaats vinden, 
dat de ideale staat allen zal gaan omvatten, om dan het „groote 
offer", gelijk de Indiërs zeggen, te brengen. 

Nog één woord ten slotte over den godsdienst der verlossing. 
Christus verlangde een bijna geheele zelfverloochening, ja door-
dat hij een bijzondere belooning beloofde aan hem die de ge-
slachtsdrift onderdrukt, heeft hij den mensch opgeroepen om 
zijn individualiteit op te geven en zijn natuurlijk egoisme ge-
heel te dooden. Waarom stelde hij die zware eischen ? Wegens 
de belofte van het hemelrijk, want alleen wie zijn oorspron-
kelijke individualiteit heeft verloren, kan waarlijk gelukkig 
worden. 

Die kern der christelijke leer omvat den bloesem van alle 
menschelijke wijsheid. De immanente philosophie aanvaardt dien 
zelfden eisch, maar kan alleen niet erkennen den dogmatischen 
grond, waarop hij berust. Taak der philosophie is het om die 
heilswaarheid in overeenstemming te brengen met de natuur. 

Mainlander noemt die ethiek de eerste poging, om die taak 
op zuiver immanent gebied met zuiver immanente middelen 
te vervullen. Dit was eerst mogelijk, toen het transcendente 
gebied geheel gescheiden was van het immanente, toen bewe-
zen was, dat beiden niet naast of in elkander liggen maar 
dat het eene opkwam, toen het andere onderging. 
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Het Mohamedanisme en het christendom: het eerste de beste 
van alle slechte godsdiensten, het laatste de beste van alle groote 
ethische godsdiensten, staan tot de immanente philosophie in de-
zelfde verhouding, waarin de beide oudste dochters van Lear 
staan tot de jongste, Cordelia. Het Mohamedanisme belooft 
den deugzamen een leven van wellust, het christendom een 
toestand van eeuwige bespiegeling, de immanente ethiek kan 
hem alleen den slaap aanbieden als „de beste spijze aan den 
maaltijd des levens." De moede wil niets liever dan slapen, zoo 
ook de levensmoede alleen den dood, de geheele vernietiging 
in den dood en dankbaar aanvaardt hij de verzekering van 
den wijsgeer, dat geen nieuwe toestand hem wacht, noch ge-
not, noch lijden, maar dat alle toestanden een einde nemen 
met de vernietiging van zijn innerlijk wezen. 

( , li/c-r/* /, ,,/ 
V *€? ' * 

II. D E POLITIEK. N ^ ^ Ü ' . V 'tOg ' 

De politiek handelt over de beweging der geheele mensch-
heid. Die beweging is van lager standpunt beschouwd de bewe-
ging naar den idealen staat, van hooger de bezveging uit het 
leven in den absoluten dood. Zij kan geen morelen stempel 
dragen, want de moraal berust op het subjekt en alleen han-
delingen van het individu tegenover de beweging van het ge-
heel, kunnen moreel zijn. Zij voltrekt zich door geweld en is 
het almachtige noodlot der menschheid, dat alles wat in den 
weg komt, verbrijzelt. Waar zij uitloopt in den staat, daar heet 
zij beschaving. 

De algemeene vorm der beschaving is dus de staat; de bij-
zondere vormen, nl. de ekonomischen, politieken en geestelij-
ken , noemt Mailander historischen. De hoofdwet is de wet van 
het lijden, die de verzwakking van den wil en de versterking 
van den geest uitwerkt. Nu willen wij den gang der bescha-
ving aanwijzen, gelijk hij zich openbaart in de hoofdgebeurte-
nissen der geschiedenis. 

De eenheid van oorsprong van het menschelijk geslacht 
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strijdt niet met de uitkomsten der natuurwetenschap. Daaruit 
vloeit de waarheid, dat alle menschen broeders zijn. Slechts 
heel langzaam heeft de oorspronkelijke mensch zich uit het dier 
ontwikkeld. Die ontwikkeling bestond in de uitwikkeling der 
individuen of met andere woorden de wet der uitwikkeling 
van de individualiteit beheerschte alleen de eerste periode der 
menschheid. De vermeerdering der menschen, begunstigd door 
een zeer sterke geslachtsdrift aan de eene zijde en aan de andere 
door de voor het onderhoud voordeelige verhoudingen des lands, 
dat de eerste menschen bewoonden, zorgde voor een steeds 
toenemende uitbreiding. 

In het voorportaal der beschaving staan de natuurvolkeren, 
nl. de stammen die leefden van jacht, veeteelt en landbouw. De 
mensch is van nature ongezellig en alleen de nood of de ver-
veling dreven hem tot gezelligheid. Zoo leefde de jager met 
zijn vrouw, dié zijn lastdier was. Waren de kinderen groot, 
zij trokken weg en vestigden een eigen gezin. Gebrek aan voed-
sel door vermindering van jachtveld ten gevolge van vermeer-
dering van menschen bracht hem uit die eentoonige leefwijze. 
Men verbond zich, om de indringers van het jachtveld te ver-
drijven. Was dit geschied, het bondgenootschap hield op. Ook 
het karakter van het gezin onderging verandering, omdat de 
zonen zich niet meer gemakkelijk een onderkomen konden ver-
schaffen en omdat het in 't belang des vaders was om de kracht 
zijner zonen ten zijnen voordeele aan te wenden. De band werd 
dus nauwer en zoo ontstonden jzgerstammen, die zich bewust 
waren bijeen te hooren. De stammen beoorloogden elkander. 
De aanraking, daardoor verkregen, verhoogde de geestkracht 
der menschen. De oorlog, zoowel als de gemeenschappelijke 
vreedzame bezigheid noodzaakten tot de keuze van een opper-
hoofd. Daartoe koos men den sterkste of slimste, om aan te voe-
ren in den krijg en om recht te spreken in vrede. Zoo kwam 
het onderscheid tusschen recht en onrecht in het bewustzijn 
van den mensch. Dit veroorzaakte een wettelijke vereeniging, 
die de eerste ruwe vorm is van den staat. Zijn organisatie was 
een werk der rede en berustte op verdrag. 

Een groote vooruitgang was het tammaken van zekere die-
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ren. De veeteelt trad op en naast de jagerstammen kreeg men 
nu herderstammen. Toen ontstond de eerste natuurgodsdienst. 
De samenhang van de zon met de jaargetijden en de vrucht-
bare weiden, het zien hoe wilde dieren of verwoestende natuur-
krachten de kostbare kudden aangrepen, bracht tot voorstel-
lingen van goede en booze machten. De overtuiging ontwaakte, 
dat men door vereering en offeranden de eenen verzoenen, de 
anderen gunstig stemmen moest. Naar gelang van het klimaat 
kreeg die natuurgodsdienst een vriendelijker of somberder kleur. 
Het bestuur dier herdersvolken was patriarchaal. Het opper-
hoofd van den stam was vorst, rechter en priester. 

Bij het toenemen der bevolking ontwikkelde zich uit het no-
madenleven de landbouw. De volkeren, die daartoe kwamen, 
verlieten de patriarchale organisatie. De arbeid was moeielijker. 
De landbouw vereischte verdeeling van arbeid. E r was dus 
een krachtiger bestuur noodig en zoo ontstonden de kasten, 
die zich uitsluitend bezig hielden met één vak. De eenvoudige 
natuurgodsdienst voldeed niet meer, want de priesters begon-
nen na te denken over den samenhang der natuur en het 
moeielijke leven tusschen geboorte en dood werd het hoofd-
probleem. De onwaarde van het leven werd gekend en deze 
kennis is de hoogste wijsheid. Het pantheïsme der Brahmanen, 
dat zich in Indië ontwikkelde uit den natuurgodsdienst, was 
een steunsel voor het pessimisme. De kastenstaat kreeg wijding 
door hem voor te stellen als een goddelijke inrichting, niet 
als menschenwerk. Maar de Brahmanen bogen zich onder de 
wet en waren vol ceremonieel. Die despotische kastenstaat dei-
oude Indiërs was de verheffing van den mensch uit den dier-
lijken toestand en het binden van den wil des menschen aan 
politieken en godsdienstigen dwang. 

De geschiedenis van Babyion, Assyrië en Perzië doet twee 
nieuwe wetten der beschaving kennen: de wet van bederf"(kor-
ruptie) en de wet der samensmelting door verovering. 

A a n den eenen kant had de verovering tengevolge, dat de 
volkeren samensmolten. Men kreeg slaven. Maar ook men zocht 
zijn geluk in zingenot; ontzettende weelde sloop in om de 
volkeren te verslappen. De wet ten der beschaving én geestelijke 
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bevruchting verruimden den kring der beschaving. Vooral de 
Pheniciërs werkten hiertoe mede door den handel, die bescha-
venden invloed heeft. 

Bij toenemende beschaving bleef men niet staan bij den na-
tuurgodsdienst. Wie zijn oog vrij kan houden te midden van 
de verscheidenheid der verschijnselen, hij zal in eiken natuur-
godsdienst de min of meer duidelijke uitdrukking van het af-
hankelijkheidsgevoel vinden, dat elk mensch heeft tegenover 
het heelal. In den godsdienst is niet de kennis van den dyna-
mischen samenhang der wereld hoofdzaak, maar verzoening van 
het individu met den almachtigen wil eener godheid, die zich 
toont in de natuurverschijnselen. In de Aziatische natuurgods-
diensten verzoende het individu zich met de vertoornde goden 
door uitwendige offeranden, in de meer gezuiverde godsdien-
sten offerde het aan de godheid door beperking van zijn inner-
lijk wezen. De Indiërs, die zich zoozeer verhieven boven alle 
anderen, maakten zich schuldig aan deze fout, dat zij de re-
aliteit van het individu en daarmede de realiteit der geheele 
wereld loochenden: het Indische pantheïsme is empirisch idea-
lisme. Daartegen kwam de Sankhja-leer op, zij loochende de 
eenheid in de wereld en trad op voor de realiteit van het in-
dividu. Hieruit ontwikkelde zich het Buddhisme. Buddha ging 
uit van de onwaarde des levens, evenals het pantheïsme, maar 
hij bleef staan bij het individu, wiens ontwikkelingsgang voor 
hem hoofdzaak was. Al le realiteit plaatste hij in het individu, 
Karma, en dit maakte hij almachtig. Geen macht buiten het 
individu heeft invloed op zijn lot. Dien ontwikkelingsgang van 
het individu bepaalt Buddha als de beweging uit een oorspron-
kelijk zijn in het nietzijn. Zoo loochende Buddha de realiteit 
der werkzaamheid van alle andere dingen der wereld, dus de 
realiteit van alle andere dingen, want de eenige realiteit was 
het zelfbewuste Ik. Het Buddhisme is dus ook, evenals het In-
disch pantheïsme, een absoluut idealisme. Daar Buddha de ge-
lijkheid en broederschap van alle menschen exoterisch leerde 
en daardoor het kastenwezen ophief, was hij ook een politiek 
en sociaal hervormer. Die beweging drong in Indië niet door, 
daar bleef de kasteninrichting met het pantheïsme bestaan. 
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In den Perzischen zend-godsdienst zijn de booze machten van 
den natuurgodsdienst samengesmolten tot één enkelen boozen 
geest en de goeden tot één enkelen goeden. A l wat van buiten 
kwam, ging van den boozen en wat van binnen kwam, van 
den goeden geest uit. 

De voornaamste, oude godsdiensten richtten de blikken van 
den mensch op zijn innerlijk leven en oefenden als zoodanig 
grooten invloed uit op den algemeenen ontwikkelingsgang. 

Het Brahmanisme dreigde de tegenstrevers met zielsverhui-
zing, het Buddhisme met wedergeboorte, de Zend-godsdienst 
met het ongeluk, dat de menschelijke borst doortrekt als hij 
zich bevindt in de omarming van Ahriman. Daarentegen spiegelt 
de eerste aan de weifelenden voor een hereeniging met God. 
de tweede algeheele bevrijding van het bestaan en de laatste 
vrede in den schoot van den lichtgod. 

De Semietische volkeren, met uitzondering der Joden, ver-
hieven zich niet van den natuurgodsdienst tot een zedelijke. 
Alleen de Joden namen een buitenwereldlijk wezen aan, in 
wiens hand het lot van het schepsel zich bevond. Vreeze Gods 
was hier hoofdzaak. Zij verhieven zich niet tot een werelddoel. 

De Grieken brachten groote veranderingen in de beschaving 
te weeg. De invloed van hun heerlijk land werkte mede tot 
hun vorming. Het individu in vrijheid was voor hen een be-
langrijke zaak. Vandaar dat zij vervielen tot een menigte on-
afhankelijke staatjes en steden, dat zij nooit kwamen tot po-
litieke eenheid. De gemeenschappelijke godsdienst en de natio-
nale feesten waren de eenige banden, die de stammen verbonden 
tot een ideaal geheel. Hier treedt dus de wet van naijver tus-
schen de volkeren op, daar elke staat streefde naar oppermacht. 
Waren de meesten eerst onder koningen, die de wetten hielden, 
den goden offerden in naam des volks en in den oorlog bevel-
hebbers waren, daartegenover stond een raad, samengesteld 
uit de adellijke geslachten. Het volk had geen invloed. Hierin 
kwam verandering en de wet der samensmelting door revolutie 
openbaart zich. Het koningschap wordt afgeschaft, de aristo-
kratische republiek treedt op. Maar ook deze moest straks 
plaats maken voor eene volksregeering. Het individu verwij-
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derde zich steeds meer van het geheel, totdat de wet der ver-
smelting door verovering zich deed gelden, waardoor de Grie-
ken onder de heerschappij der Macedoniërs kwamen. 

Het polytheïsme der Hellenen was niet spekulatief, maar 
artistiek. Het eenige spekulatieve denkbeeld was het Noodlot, 
dat over de goden en menschen macht had en waarin de goden 
samensmolten tot één godheid. Dit Noodlot stelden zij zich 
niet voor als beweging der wereld, maar als een ondoor-
grondelijke, stilstaande macht. Daar op die wijze geen ont-
wikkeling in den natuurgodsdienst mogelijk was en deze overigens 
onaantastbaar was als een.der grondslagen van den staat, en 
daar de behoefte naar kennis van de verhouding tusschen in-
dividu en heelal bestond, zoo rees daarnaast de wijsbegeerte 
op. Heraklitus wilde dat het individu zich prijs gaf door ge-
heele toewijding aan de beweging van het heelal of wel het 
natuurlijk egoïsme overging in het gelouterde en zedelijk han-
delt. Zijn leer is verheven, zij is een oneindig worden. Ook 
Plato neemt zulk een „Kreislauf" aan. Beide wijsgeeren wekten 
de begeerte op naar een reineren toestand en afschuw voor 
een leven van onrechtvaardigheid en teugelloosheid; zoo ver-
edelden zij het gemoed en bevorderden de lust in weten. Aris-
toteles legde den grond tot de natuurwetenschappen, zonder 
welken de wijsbegeerte nooit tot zuiver weten kan komen. 

Alexander de Groote vermengde Orientalisme en Hellenisme 
met elkaar. Behalve die geestelijke samensmelting had er ook 
een fysische plaats. Een en ander bevorderde de beschaving, 
ook nadat het groote rijk uit een was gespat. 

Ook de weldadige natuur van Italië verhinderde, dat de na-
tuurgodsdienst aldaar verlammend werkte op de menschen. 
Het volk wist zich met moeite rechten te veroveren en eerst 
daarna begon de bloeitijd van den romeinschen staat, de tijd 
van burgerdeugd. Het welzijn van individu en geheel viel 
samen. Door die macht geraakte het tot wereldheerschappij. 
De wetten van geestelijke en fysische bevruchting traden 
weer op den voorgrond , veranderden oude karakters en brach-
ten nieuwen te voorschijn. 

Maar het bederf drong binnen, het laagste egoisme deed 
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zich gelden, het eenige doel was om tot heerschappij te komen. 
Wie dat alles ziet, hij vindt in den gang der menschheid 

niet een zoogenaamde zedelijke wereldorde, maar de naakte 
beweging uit het leven naar den absoluuten dood. In de na-
tuurkunde was het resultaat, dat uit den strijd om het bestaan 
altijd hooger georganiseerde wezens te voorschijn traden en dat 
het eind dier beweging niet was te zien. In de politiek daaren-
tegen zien wij wel een einde, wij zagen dat de beschaving 
doodt, dat elk volk, tot beschaving gekomen, in een snellere 
beweging valt en in de diepte wordt gestort. Door lijden heb-
ben zij de bevrijding van zichzelf gekocht en nu ontstaat de 
drang naar verlossing. 

\ In dit proces van oplossing en afsterven, dat plaats vond 
Cin den historischen vorm van het keizerrijk, daagde de blijde 
"boodschap van het rijk Gods. 

Wat leerde Christus? 
— De Grieken en Romeinen hechtten zich vast aan deze we-

reld , de tranen kwamen in hun oogen als zij dachten aan het 
sombere schimmenrijk. Christus daarentegen verlangde zelfver-
loochening, d. i. haat tegen zijn eigen leven. Het egoïsme 
wilde hij opheffen, hij verlangde langzamcn zelfmoord. Als 
tegenmotief tegenover den menschelijkc drang naar het aardsche 
leven vatte hij het rijk Gods op als het eeuwige leven vol 
rust en zaligheid. Krachtiger werd die voorstelling door de hel 
als tegenhanger. Christus wilde dus verlossing van het individu 
van de wereld. Vandaar zijn minachting voor alle uitwendige 
goederen, ook van de banden des bloeds, zelfs haat tegen 
zichzelf. De echte volgeling van Jezus gaat door den dood in 
het paradijs d. i. in het niets en dan is hij verlost. In 't 
christendom wordt de verhouding van het individu tot de na-
tuur, van den mensch tot God diep opgevat, alleen bedekt 
en de wijsbegeerte moet dien sluier opheffen. 

Het christendom stond tusschen Brahmanisme en Buddhisme 
in; alle drie berusten op een juist oordeel over de waarde des 
levens. De leer van Christus geeft alleen innerlijk materiaal: 
vrede des harten en wroeging des harten, den wil van het 
individu en den dynamischen samenhang der wereld, beweging 
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van het individu en van het heelal. Hemelrijk en hel, ziel, 
satan en God, erfzonde, voorzienigheid en werking der genade , 
Vader, Zoon en Heilige Geest —• zietdaar altemaal dogmatisch 
omhulsel. In dien tijd kon men die waarheden niet kennen, en 
daarom moest men ze gelooven. 

Die nieuwe leer werkte met kracht. Vooral de vrouw voelde 
zich daartoe aangetrokken. De godsdienst der liefde moest 
weerklank vinden in haar gemoed. Te midden van alle onrust, 
opgewekt door de wijsbegeerte, was de toegezegde rust in het 
rijk Gods weldadig. 

Het Nieuw-Platonisme is eigentlijk de voltooiing van de 
wijsbegeerte der oudheid, het had punten van overeenstemming 
met de christelijke leer. De beschaafden zochten daarin hun 
steun; het riep allen toe: blijft kuisch en gij zult het grootste 
geluk op aarde en na den dood verlossing vinden. Het werkte 
ook op de kerkvaders en zoo op de dogmatische ontwikkeling 
der Christusleer. Beiden, nieuw-Platonisme en christendom, 
wendden den blik van de aarde af. „Mijn rijk is niet van deze 
wereld." De dood was hun gewin en daardoor verloor het 
leven zijn waarde. De sterfdag van den martelaar noemde men 
zijn geboortedag. 

Eindelijk stortte het romeinsche rijk ineen en op de grootst-
mogelijke korruptie volgde de grootstmogelijke samensmelting. 
Germanen, Cimberen, Teutonen enz. zij drongen door om ver-
woesting te brengen. Ten slotte nestelden zij zich in de oude 
staten, de volkeren vermengden zich, om nieuwe staten te 
vormen. Alleen de Germanen die in Duitschland deels bleven , 
deels teruggeworpen waren , bleven onvermengd. Het christen-
dom werd de heerschende godsdienst en onder zijn invloed 
werden de ruwe zeden verzacht. Ook de Slavische volksstam-
men werden in den kring der beschaving getrokken deels door 
vreedzame aanraking met de Germanen, deels door onderwerping. 

Uit het zuiden drongen wilde volkstammen binnen den kring 
der beschaving. Mohammed plaatst zijn volgelingen onder de 
absoluute macht van het noodlot, dat zweeft boven de wereld. 
Het individu is een werktuig slechts in zijn handen. Moham-
med stichtte een nieuwen godsdienst met een verleidelijk pa-
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radijs. Met fanatisme onderwierp hij met zijn scharen alle lan-
den, waar zij binnendrongen, totdat zij het hoofd stootten in 
het zuiden van Frankrijk. Zij vermengden zich met de volke-
ren en deden mede aan het werk der beschaving. Zoo ontstond 
er een moorsche beschaving, die grooten invloed had op de 
volkeren van het oosten. 

Ontstaan uit het jodendom, een natuurgodsdienst, gelouterd 
onder Egyptischen en Perzischen invloed, verwant met de 
Indische godsdiensten (waarschijnlijk door Egyptische bemid-
deling) toont de christelijke leer de wet der geestelijke be-
vruchting. Daarnaast ontwikkelde zich de geestelijke wet dei' 
wrijving. Aan zichzelf overgelaten verdiepten de menschen zich 
in allerlei vraagstukken. Sekten ontstonden, de eenheid van 
het christendom was verdwenen. Dit gevaar ziende beijverden 
zich krachtige mannen om het te overwinnen. Zij bevochten 
de eenheid der christelijke leer, die nu staatsgodsdienst werd. 
Elke afdwaling was van nu aan ketterij. Toch gaf een strijd 
van de oppermacht aanleiding tot een groote scheuring van de 
roomsch-katholieke en grieksch-katholieke kerk. Het romeinsche 
keizerschap werd weer opgericht, om de roomsche kerk meer 
macht te Verleenen. De keizer, plaatsvervanger Gods op aarde , 
wiens rijk was de afglans van het rijk Gods. De kerk huldigde 
die leer zoolang zij zwak was en later maakte zij den paus 
tot Gods plaatsvervanger. Deze droeg zijn macht over op den 
keizer, zoolang deze handelde volgens zijn instrukties. Zoo ont-
stond de strijd tusschen geestelijke en wereldlijke macht, tus-
schen pausdom en keizerschap, die nog niet geëindigd is. 

We zijn nu genaderd tot de politieke, ekonomische ongees-
telijke toestanden gedurende de Middeneeuwen. 

De vorm der staten was feodaal. De koning was bezitter 
van het geheele land; hij gaf deelen aan den adel, de hooge 
geestelijkheid en de steden, d. w. z. hij beleende het land en 
kreeg daarvoor hulp. De leenheeren gaven van het hunne ook 
wederom in leen tegen bepaalde diensten. Zoo ontstonden 
adel, kerkvorsten en vrijsteden, die allen streefden naar vrij 
eigendom van hun leen en versterking van de onafhankelijke 
verhouding der minderen. De boeren werden lijfeigenen, zij 
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kwamen in kommer en ellende. Het koningschap was daardoor 
verlamd, het kon alleen dan het welzijn van den staat be-
vorderen, als het overeenkwam met de privaatbelangen der 
heeren. De wet van het partikularisme liet zich gelden. Elk 
zonderde zich af met zijn aanhang, het individualisme werd 
hoofdzaak. 

Op ekonomisch gebied is de arbeid natuurlijk van belang. 
In de oudheid stond de slavernij op den voorgrond. Het volk 
moest het werk doen en verhongerde intusschen. In de mid-
deneeuwen was het niet beter. De slavernij was afgeschaft 
door het christendom, maar de lijfeigenschap was niets beter. 
Overigens vormden de vakken, voor zooverre zij niet in dienst 
der feodale heeren stonden, streng gesloten vereenigingen onder 
den naam van gilden. 

Op geestelijk gebied heerschte de kerk. Die heerschappij 
was in den beginne zegenrijk, daar de leer van Jezus het 
egoïsme wilde bedwingen en het geweten zijn recht gaf. Ove-
rigens strooide zij de waarheid uit van de onwaarde des levens 
en het zaad van hoop, liefde en geloof aan een eeuwige zalig-
heid. Daar de kerk nog niets te vreezen had van de weten-
schap, bevorderde zij de kennis. Aan de kloosters werden scho-
len verbonden. De priesters waren verdraagzaam, omdat zij 
vast geloofden aan de onverwinlijke kracht van den godsdienst. 
Ook de kunst werd dienstbaar gemaakt, om de gemoederen 
op te wekken en te leeren dat de aardsche vreugde niets is 
tegenover de hemelsche in 't rijk Gods. Alles moest dien zin 
opwekken; van daar de zich hemelwaarts verheffende gewel-
ven der domkerken. 

De kruistochten leveren een merkwaardig verschijnsel, zij 
openbaren de wet der geestelijke aanstekelijkheid. Immers 
honderden en duizenden trokken naar de verte met den dood 
voor oogen, om het graf des verlossers te bevrijden. 

In deze vaste organisatie der volkeren op politiek, ekonomisch 
en geestelijk gebied werd de eerste bres geschoten door de 
uitvinding van het buskruit. De feodale staat veranderde in 
een landsvorstendom, later in den absoluuten staat. De macht 
der groote en kleine heeren werd gebroken en de adel ge-
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drongen, om in de staande legers dienst te nemen. De rechts-
verhouding der bevoorrechte klassen veranderde geenzins. Adel 
en geestelijkheid waren de heerschende standen, het individu 
verloor zijn zelfstandigheid. Eindelijk vond het gebouw zijn 
voltooiing in den absoluuten staat, waarin vorst en staat één 
waren (1'état c'est moi.) De vorm van dezen en van de des-
potie was dezelfde, maar het onderscheid ligt hierin, dat de 
laatste noodzakelijk was voor den aanvang der beschaving en 
de eerste geroepen was de partikularistische ontwikkeling terug 
te brengen in den stroom van het worden. Zoo openbaart zich 
de wet der nivelleering. 

De ontdekkingen en uitvindingen op ekonomisch gebied ver-
anderden de produktiewijze. De meerdere behoeften deden 
verzet ontstaan tegen de gilden met hun vastgesteld aantal 
meesters en de vastgestelde hoeveelheid van vervaardigde goe-
deren. De fabrieken verrezen en de historische vorm der in-
dustrie ontstond. Daardoor liet zich de wet der ontwikkeling 
van de individualiteit weer op nieuw gelden. Meer huwelijken 
kwamen tot stand; vroeger huwde de gezel bijna nooit en de 
gehuwden brachten slechts weinig kinderen voort. De bescha-
ving wi l , dat alle menschen zich zooveel mogelijk voortplanten 
in nieuwe individuen, om daardoor den wil te verzwakken. 
Hier moet gewezen worden op de invoering van den aardappel, 
die meewerkte tot vermeerdering van bevolking. 

Een ander gevolg der industrie was de versterking van den 
derden stand, van de burgerij. Door handel en nijverheid 
wies de macht der burgerij, die zich onafhankelijk kon maken 
van den adel. 

Op geestelijk gebied heerschte nog steeds de kerk. Toch be-
gon zich verzet te openbaren, maar de Kerk was machtig ge-
noeg om die enkelen onschadelijk te maken (Wicklef, Huss, 
Savonarola). Eerst aan Luther gelukte het een hervorming te 
bewerken. Deze had twee groote gevolgen: zij scheidde de 
wetenschap af van den godsdienst en legde den nadruk op het 
o-emoed. Kort te voren had de vernietiging van het Byzan-
tijnsche rijk de klassieke studiën in Europa gewekt, zoodat 
een nieuwe kunst en een nieuwe wetenschap zich aansloten 
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aan een nieuwen godsdienst. Aangewakkerd door de uitgevon-
den boekdrukkunst nam de beweging des geestes toe. In de 
wijsbegeerte begon men het onderzoek te plaatsen naast en 
boven de metafysische bespiegelingen. De ervaring werd hoofd-
zaak: men denke slechts aan Baco, Locke, Berkeley, Hume 
en Hobbes. De groote mannen op het veld der natuurweten-
schap : Kopernikus, Keppler, Galilei, Newton, brachten aldaar 
een omwenteling tot stand. De schilderkunst bereikte haar 
hoogtepunt met Leonardo da Vinei, Michel Angelo, Raphaël , 
Titiaan, Correggio. De realistische poëzie vond in Shakespeare 
haar onovertroffen held. Ook de muziek liet zich gelden en 
werd in mannen als Bach, Handel, Haydn, Glück, Mozart, 
Beethoven een groote macht. De ontwikkeling des geestes ver-
zwakt den wi l , omdat de geest zich alleen sterken kan ten 
koste van den wil. Overigens verhoogt zij het lijden en ver-
meerdert het verlangen naar rust. 

Tegenover dat alles vat ook de katholieke kerk haar krach-
ten samen. Bloedige oorlogen hebben plaats. Was de derde 
stand zonder recht tegenover adel en geestelijkheid, hij begon 
zich te laten gelden. Grooter vrijheid, invloed op het bestuur 
des lands, zij kwamen meer op den voorgrond. De derde 
stand maakte zijn zaak tot de zaak der menschheid, het zaad-
des christendoms met zijn „alle menschen zijn broeders" schoot 
op. De onvergetelijke 4 d e Augustus 1789 was de dag, waarop 
de menschen rechten verklaard en de banden des volks verbro-
ken werden. Een vrije boerenstand werd gegrondvest. Ging 
de schok van Frankrijk uit, hij verspreidde zich door alle lan-
den. Napoleon werd de verbreider der nieuwe inrichtingen. 

Terwijl dit alles plaats vond op politiek en ekonomisch ge-
bied, had er ook op geestelijk gebied een omwenteling plaats 
door den wijsgeer Kant. Hij wees voor goed den mensch op 
den bodem der ervaring, waardoor de onafhankelijkheid van 
alle bijgeloof en geloof plaats kon hebben. De laatste vorm 
eener kerk was verbroken voor de nadenkende menschheid en 
de grondslag van den tempel der zuivere wetenschap gelegd, 
waarin eenmaal de geheele menschheid kon binnengaan. 

Na die geweldige aktie trad reaktie in. De burgerij bood 
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zelve de hand, om de gewonnen vrijheden te beperken en wel 
op een wijze, die in haar belang was. Slechts voorbijgaand 
had zij haar zaak gemaakt tot de zaak der menschheid, dat 
bleek nu zij het lagere volk buitensloot van de regeering. De 
konstitutioneele monarchie is de regeervorm, waarin de macht 
verdeeld is tusschen burgerij, adel, geestelijkheid en vorst. De 
Tweede Kamer, die het volk zou vertegenwoordigen, deed dit 
slechts voor een klein gedeelte, daar een strenge census alleen 
het recht gaf aan de gegoede burgerij. De arme man stond 
dus wederom rechteloos. 

Op ekonomisch gebied was de arbeider wel vrij om over 
zijn kracht te beschikken, maar de opbrengst van den arbeid 
was beperkt en daardoor werd hij feitelijk onvrij. In plaats 
van den heer van vroeger, trad het kapitaal, de schrikkelijkste 
en koudste van alle tirannen. De rechtens vrij verklaarden 
moesten wederom in de verhouding van den slaaf treden tot 
den heer, om niet van honger om te komen. Zoo kwam de 
wet der sociale ellende aan het licht. Daardoor wordt de wil 
wederom verzwakt, terwijl het de geestelijke kracht verhoogt. 
De genotzucht verzwakt de hoogere klassen, ellende de lageren 
en zoo worden alle individuen geschikt gemaakt om hun geluk 
elders te zoeken dan in dit leven. Dat de grootere intelligentie 
vele proletariërs maakt tot misdadigers, daar in hun meer op-
gewekten geest de wil door verwaarloosde opvoeding en ge-
brekkige beschaving, voor motieven ontgloeit, die hij anders 
niet zien of verafschuwen zou, bevestigt slechts de wet der 
wrijving. Aan de andere zijde wordt hierdoor opgewekt men-
schenliefde, het streven om de lageren te brengen op een 
hooger trap van kennis. Klagen over de toenemende ontaar-
ding kan alleen een phantast, de edele zal helpen. De grond 
van dit kwaad ligt voor oogen, zoodat hij niet gezoeht 
behoeft te worden en vraagt alleen krachtige handen om de 
schade te verwijderen. De wetten der sociale ellende en der 
weelde zijn de uitdrukking voor de nadeelen der geheele maat-
schappij , van haar onverstandige productie- en leefwijze. Men 
kan beiden noemen de wet der nervositeit. Het leven wordt 
meer zenuwachtig gespannen, waartoe alweder medewerken 
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allerlei opwekkingsmiddelen als tabak, opium, alkohol, thee, 
koffie, enz. Zij verhoogen de gevoeligheid en verzwakken de 
levenskracht. Alleen het gebruik van spiritualiën in Amerika 
vertegenwoordigde gedurende 1870 een waarde van 1.487.000.000 
dollars, dat is een vloeibare massa, die een kanaal zou vor-
men 80 engelsche mijlen lang, 4 voet diep en 14 voet breed. 
Op geestelijk gebied liet de natuurwetenschap zich gelden. De 
fysika nam de plaats in der metafysika. Het materialisme 
trad op. Hoofdgebrek hiervan is, dat het wel veranderingen 
aanneemt in de wereld, maar geen verloop der wereld, waar-
door het ook geen ethiek kon geven. Toch is het belangrijk, 
omdat het alle bijgeloof en overblijfselen van vergane vormen 
opruimt en een voorlooper is der ware wijsbegeerte, waarvan 
de grondslag is gelegd door Schopenhauer. Immers de eenige 
taak der wijsbegeerte moet zijn om de kern van het christendom 
te richten op de rede. Dit nu heeft Schopenhauer beproefd. 

De natuurwetenschap bracht verbazende veranderingen in 
het leven. Door stoommachine en elektrische telegraaf is het 
leven overgegaan in een tienmaal sneller tempo, de strijd om 
het bestaan is intensiever geworden, het leven van het individu 
veel onrustiger. 

Op ekonomisch gebied werd de klove tusschen de drie hoo-
gere standen en den vierden grooter, totdat het klassenbewust-
zijn ontwaakte. De arbeiders eischten in Frankrijk kieshervor-
ming en in 1848 brak de revolutie uit. Een arbeider kwam in 
de voorloopige regeering; men maakte de verbetering van den 
toestand der arbeidende klassen tot plicht van den staat en 
proklameerde het direkte en algemeene stemrecht, waardoor 
elk meerderjarig burger invloed kreeg op het staatsleven. De 
republiek ging te gronde, maar dit alles heeft bij 't volk de 
zekerheid opgewekt, dat de zon eenmaal zal doorbreken. 

Laat ons nu met omzichtigheid, lettende op de stroomingen 
van het heden, een blik werpen op de toekomst der menschheid. 

In Europa staan de politieke verschijnselen onder drie groote 
wetten: de wet der nationaliteit, de wet van het humanisme en 
de wet van scheiding van kerk en staat, d. i. vernietiging der kerk. 

Volgens de eerste zullen alle kleine- staten opgelost worden. 
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De volkeren met gemeenschappelijke taal, zeden en bescha-
ving zoeken met onweerstaanbaren drang naar staatkundige 
eenheid. Dit openbaart zich ook in groote staten, zamenge-
steld uit verschillende nationaliteiten. De tweede wet openbaart 
zich op zeer verschillende wijzen. Elk mensch wordt beschouwd 
als het kostbaarste wezen in de wereld. „Wat is een mensche-
lijke maatschappij, als een harer leden ikan verdwijnen even 
als een blad door den wind voortgedreven ?" zoo zegt Souvestre. 
Wat aandruischt tegen de humaniteit, brengt een siddering te 
weeg. Hoe meer het leven aan waarde verliest in de oogen 
van het individu, te hooger moet zijn beteekenis worden in de 
oogen van de menschheid (het geheel). In de oudheid vond 
het omgekeerde plaats. Door deze wet had de emancipatie der 
joden plaats, een gebeurtenis van groot gewicht, daar dezen 
met een door den druk bijzonder ontwikkelden geest deel 
nemen aan de beweging. 

Overigens is de persoonlijke slavernij afgeschaft; de beschaafde 
staten komen langzamerhand uit den natuurstaat en dragen 
meermalen geschillen ter beslechting op aan scheidsrechters. 
Men spreekt over een volksrechterlijk wetboek en werkt aan 
een beweging, die leidt tot de „vereenigde staten van Europa." 
Ook de goede pers werkt in het belang der humaniteit, daar 
zij het kwaad aan het daglicht brengt en daartegen strijdt. 

De strijd tusschen kerk en staat is uitgebroken op een wijze, 
die geen vrede sluiten mogelijk maakt, hij is gelijk aan een 
duel, doodelijk voor een der partijen. Dat de staat zal zege-
vieren, ligt in den ontwikkelingsgang der menschheid. En in 
den zegevierenden staat zal de wijsbegeerte de plaats innemen 
van den godsdienst. 

In Azië zullen de oude wetten van samensmelting door ver-
overing en geestelijke bevruchting de gebeurtenissen leiden. 
Langzamerhand zullen alle volkeren van dit groote werelddeel 
gewonnen worden voor de Europeesche beschaving. Rusland en 
Engeland zullen dit werk voorbereiden in de groote steppen en 
in Indië. China moet uit zijn afzondering komen en machtig 
ingrijpen in de ontwikkeling der dingen. Nieuwe rijken van 
krachtige, gemengde volkeren zullen ontstaan. 
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In Amerika breidt zich het jeugdige volk, uit vermenging 
ontstaan in de Vereenigde Staten, meer en meer uit. Een men-
gelmoes van volkeren, dat nog steeds toeneemt! De halfwilde 
bewoners in Amerika en Australië sterven uit, zij kunnen de 
aanraking met de beschaving niet verdragen. 

De meeste moeite zal Afrika opleveren. Misschien dat de 
republiek Liberia het land wordt, dat geroepen is draagster 
der beschaving te zijn. Ook Egypte schijnt geroepen om het 
innerlijke van dat werelddeel te veranderen. 

Op ekonomisch gebied treedt de zoogenaamde sociale vraag 
op den voorgrond. De sociale vraag is niets anders dan een 
vraag van ontwikkeling, want hoofdzaak is daarbij, om alle 
menschen te brengen op die hoogte van kennis, waarop alleen 
het leven juist beoordeeld kan worden. Daar de weg om er toe 
te geraken versperd is door politieke en ekonomische hinder-
nissen, toont de sociale vraag zich als een politieke en ekono-
mische. De hindernis op politiek gebied is de uitsluiting der 
nietbezittenden van de regeering. Het algemeene en direkte 
stemrecht brengt hierin verandering. In verschillende staten is 
het reeds ingevoerd, de anderen moeten volgen. Daardoor stelt 
men het volk tevreden terwijl er geen gevaar bestaat, dat het 
volk alle staatsinstellingen wettelijk zal omver werpen. Elke 
wetgevende vergadering, die op algemeen stemrecht berust, 
is de adaequate uitdrukking van den volkswil. Een betere wet 
kan dus niet gegeven worden, maar de toepassing moet alge-
meener worden. Immers zij moet niet alleen de regeering van 
het land, maar van provincie en gemeente omvatten, ook de 
jury. Deze uitbreiding hangt af van de beschaving der enkelen, 
want de man uit het volk moet zijn politieke ambten kunnen 
bekleeden. Daartoe moet hij tijd winnen. 

Nu heeft de arbeider geen tijd om zich te vormen. Hij moet te 
lang werken om te kunnen leven. Daarom moet hij streven 
naar een korteren arbeidsdag. Gevolg daarvan is verhooging 
van den prijs der produkten, ook van alle levensbehoeften en 
dus moet hij verlangen loonsverhooging met gelijktijdige ver-
korting van arbeidstijd. Men mag zich tegenover dien eisch 
niet verbergen achter het gezegde, dat de meesten den tijd 
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niet goed zullen gebruiken, want langzamerhand zal men daar-
toe gedrongen worden. Men zal een juist inzicht krijgen in zijn 
eigen belangen en zoo langzamerhand een sterke minderheid 
brengen in de wetgevende lichamen, waaraan twee eischen ge-
steld worden: 

i°. de vrije school. 
2°. wettelijke verzoening tusschen kapitaal en arbeid. 
Wint de arbeider meer tijd, hij moet in de gelegenheid ge-

steld worden, om zich bekend te maken met de maatschappe-
lijke verhoudingen. Daartoe moet kosteloos, wetenschappelijk on-
derwijs voor elkeen te verkrijgen zijn. E r bestaat geen grooter 
vooroordeel dan dat men geen goede boer, handwerksman enz. 
zijn kan, als men engelsch en fransch spreekt of Homerus kan 
lezen in de grondtaal. Maar om dit mogelijk te maken, moe-
ten de ouders in staat zijn niet alleen den arbeid der kinderen 
te kunnen ontberen, maar ook het onderhoud voor hun geheele 
ontwikkeling te kunnen bestrijden d. w. z. de loonverhoudin-
gen moeten geheel en al veranderd worden. 

Lassalle heeft voorgesteld arbeidersassociaties met staatskre-
diet, die in konkurrentie kunnen treden met het kapitaal. Het 
bestaande kapitaal blijft zoo onaangetast en de konkurrentie 
daarmede wordt alleen mogelijk gemaakt, doordat aan de ar-
beiders krediet wordt verleend tot aanschaffen der bepaal d nood-
zakelijke arbeids-instrumenten. Even zeker als dit middel zou 
helpen, evenzeker reikt de staat de hand daar niet toe. 

De kleine fabrieken veranderden in grooten als maatschappijen 
op aandeelen. Dit moet door den staat in de hand worden 
gewerkt op voorwaarde, dat de arbeider deel krijgt aan de winst. 
Langzamerhand kon het aandeel aan de winst beter worden 
voor de arbeiders om eindelijk door langzame amortisatie der 
aktien de fabriek te brengen in handen van allen die daar werk-
zaam zijn. Evenzoo met den landbouw. Dat de tegenwoordige 
methode van bebouwing van den grond onhoudbaar is, geeft 
een ieder toe. Alsdan konden de verschillende takken van be-
drijf met elkander in verbinding treden. De winkels van een 
stad konden volgens gelijke regels georganiseerd worden. Zoo 
kreeg men verzoening tusschen kapitaal en arbeid, daardoor 
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veredeling van het leven van allen. Een gevolg hiervan zou 
zijn een veranderde belastingwetgeving. 

Langs dezen weg kon de sociale vraag vreedzaam en wet-
telijk opgelost worden. Is dat echter aan te nemen ? De hoogere 
klassen zouden daartoe moeten medewerken als tegenwicht tegen 
het ongeduld der lageren, om die verandering in snelle vaart te 
volbrengen. Elke partij zoekt munt te slaan in haar belang 
uit de sociale vraag: hierdoor wordt de sociale beweging snel-
ler voortgedreven. De onhoudbaarheid der toestanden ziet een 
ieder in. Een Maximiliaan van Habsburg schreef eens: "waaraan 
ik me maar niet kan gewennen, is het zien hoe de rijke fabri-
kant in massa produceert ter bevrediging van de weelde der 
rijken en hun liefde voor praal opwekt, terwijl de arbeiders, 
door zijn geld in knechtschap, bleeke schimmen van menschen 
zijn, die geheel ontaard van geest hun lichaam ten offer bren-
gen aan zijn geldzak tot stilling van de behoeften der maag." 

Van de oplossing der sociale vraag hangt de verlossing der 
menschheid af. Daarom moet een ieder zich werpen in die be-
weging en daarin zijn hoogste geluk zoeken nl. den vrede des 
harten door een bewuste overeenstemming van den individueelen 
wil met den loop van het geheel. Daarom roept Mainlander 
allen toe: Sursum Corda! Verheft u en treedt af van de licht-
volle hoogte, vanwaar gij het beloofde land van eeuwige rust 
met uw blik hebt aanschouwd; waar gij moest erkennen, dat 
het leven werkelijk zonder geluk is; waar de schellen van uw 
oogen moesten vallen; — treedt in het donkere dal, waardoor 
de donkere stroom der ontsterfden gaat en legt uwe zachte 
maar trouwe reine handen in de vereelten uwer broederen. „Ze 
zijn ruw." Geeft gij hun een middel, om zich te veredelen. 
„Hun manieren stooten af." Verandert gij ze. „Zij gelooven 
dat het leven waarde heeft. Zij houden de rijken voor geluk-
kiger, omdat zij beter eten en drinken, omdat zij feesten ge-
ven. Zij meenen dat het hart rustiger klopt onder zijde dan 
onder een grof buis." Ontneemt hun dien waan; niet echter 
door woorden maar door de daad. Laat hen ervaren dat noch 
rijkdom, eer of roem, noch een behagelijk leven hen gelukkig 
maken. Rukt de scheidsmuren weg, die de dwazen gescheiden 
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houden van hun vermeend geluk; drukt ze aan uw borst en 
opent de schatten uwer kennis, want nu is er niets anders 
meer op deze ruime aarde, wat zij nog zouden kunnen be-
geeren en wenschen, dan verlossing van zichzelf. Als dit ge-
schiedt, dan kan de gang der ontwikkeling plaats vinden zon-
der te gaan over bergen van lijken en stroomen bloeds. 

Alles kan dus een onbloedig verloop hebben. Is het echter 
waarschijnlijk? Waarschijnlijk dat door kongressen en scheids-
gerechten staten opgeruimd en volkeren vereenigd zullen wor-
den? Waarschijnlijk dat de kapitalisten een dag zullen hebben 
gelijk de 4e Augustus 1789 er een was voor de feodalen ? Neen, 
dat alles is niet waarschijnlijk. Wel dat die veranderingen met 
geweld zullen geschieden. De menschheid kan alleen onder 
heftige geboorteweeën, te midden van bliksem en donder den 
vorm en de wet van een nieuwen tijd in het aanzijn roepen. 
Zoo leert de geschiedenis, het zelfbewustzijn der menschheid. 
Maar de veranderingen zullen sneller plaats grijpen en door 
minder gruwelen vergezeld worden: daarvoor zorgen de goe-
den en rechtvaardigen of met andere woorden, de humaniteit 
die een grootmacht is geworden. 

Het is de taak der wijsbegeerte, om in groote omtrekken 
den gang van ontwikkeling te beschrijven zonder in bijzonder-
heden te treden. 

Vooreerst dan is het duidelijk, dat geen der aanstaande ver-
anderingen zuiver zal worden gehouden. In den strijd tusschen 
staat en kerk zullen zaken ingrijpen, die wortelen in het na-
tionaliteitsbeginsel en tevens zal de vaan der sociaaldemokratie 
worden ontvouwd. 

Op den voorgrond staat de strijd van den staat met de kerk, 
van het verstand met de onwetendheid, van de wetenschap 
met het geloof, van de wijsbegeerte met den godsdienst. 

In dien strijd is het waarschijnlijk, dat Duitschland het denk-
beeld van den staat, Frankrijk dat der kerk zal voorstaan. 
(Waarom dit zoo waarschijnlijk is geeft Mainlander niet aan.) 
Wie overwinnen zal, is de vraag, maar de menschheid zal er 
in elk geval een groote schrede voorwaarts door gaan. Voert 
Frankrijk een revancheoorlog onder het vaan van Rome, dan 
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moet het het onderspit delven. Met geestdrift zullen dan aan 
de andere zijde allen staan, die den ondergang van Rome wen-
schen. Schrijft daarentegen Frankrijk op zijn vaandel: oplossing 
der sociale vraag, tevens ondersteund door Rome, dan is het 
niet zeker dat Duitschland zal overwinnen, want Frankrijk staat 
dan in de beweging der menschheid. In beide gevallen gaat 
Rome onder, want een Frankrijk, dat zegepraalt onder sociaal-
demokratische vlag, moet tegen Rome opkomen. De groote, 
historische vorm der roomsch-katholieke kerk is rijp voor den 
ondergang en gaat hem te gemoet. Echter Mainlander acht 
het eerste geval waarschijnlijk omdat de verdeelde toestanden 
van Frankrijk geen reden geven te onderstellen, dat het onder 
sociaaldemokratische vlag tegen Duitschland den strijd zal 
opnemen. 

In elk geval, het brengt de oplossing der sociale vraag ver-
der. Overwint Frankrijk, dan moet dat land dat vraagstuk ter 
hand nemen. Zegepraalt Duitschland, dan zijn er twee geval-
len mogelijk. Of de sociale beweging ontwikkelt zich met macht 
uit het innerlijk verdeelde Frankrijk, zoodat er een vlam uit-
slaat, die heengaat over alle landen, bf Duitschland schenkt 
grootmoedig zijn dank aan hen, wier zonen gezegevierd heb-
ben, door ze te bevrijden van de banden van 't kapitaal. Zal 
Duitschland niet naast den roem Rome te hebben ondergebracht 
ook voegen dien anderen, nl. de sociale vraag te hebben opgelost ? 

Elk volk heeft zijn zending te vervullen; voor zooverre men 
de eenheid mist, is het een strijd om haar te verwerven en 
zoo moet ieder in deze periode een offervaardig patriot zijn 
uit kosmopolitisme. 

Daar de sociale beweging ligt midden in de beweging der 
menschheid, kan niemand haar weerhouden. Evenmin als de 
Plebejers in den romeinschen staat op den duur uitgesloten 
konden worden van de staatsambten, evenmin kan het volk 
nu op den duur buiten gesloten blijven van de regeering, 
evenmin kan 4/5 deel des volks door de hedendaagsche pro-
duktiewijze verwijderd blijven van de schatten der wetenschap. 
De beschaving werkt doodelijk, zij verzwakt de hoogere klasse 
meer dan de lageren, omdat het individu sneller kan uitleven. 
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De korruptie is groot; overal waar zij zich vertoont, open-
baart zich de wet der versmelting, want de beschavingstreeft 
naar uitbreiding van haren kring en zij werkt de korruptie uit, 
om zoodoende wilde natuurvolkeren te lokken en binnen dien 
kring te trekken. Waar zijn die natuurvolkeren? Een volks-
verhuizing kan niet meer plaatst grijpen, want romeinsche als 
germaansche volkeren zijn reeds binnen dien kring. De herle-
ving moet van onderop komen uit de innerlijke kern der vol-
keren. De wet der nivelleering zal zich doen gelden. 

Waren alle menschen wijs (of ook maar goede christenen,) 
er zou geen sociaal vraagstuk bestaan. Het is er, omdat de 
menschen niet wijs zijn. 

Het is dwaas te meenen, dat de sociale toestanden niet vat-
baar zijn voor radikale hervorming maar even dwaas, om te 
zeggen, dat een radikale hervorming zou voeren tot een lui 
leven. E r moet altijd gearbeid worden, maar de organisatie 
van den arbeid moet zoodanig zijn, dat alle genietingen toe-
gankelijk zijn voor een elk. In het behagelijke leven berust 
geen geluk, dus is het geen ongeluk dat te moeten ontberen, 
maar het is een groot ongeluk, als men het geluk zoekt in 
het behagelijke leven en niet kan ervaren dat er geen geluk 
in berust. En dit ongeluk is de drijvende kracht der lagere 
volksklassen, waardoor zij voortgejaagd worden op den weg 
der verlossing. Indien zij hun wenschen verkregen hebben, 
dan zullen zij zeiven ervaren dat het geluk, door hen gezocht, 
niets is. Eerst echter moeten allen verzadigd zijn van de ge-
nietingen, voor dat de menschheid verlost kan worden. De 
verzadiging van allen voert tot de oplossing van de sociale 
vraag. Is dit het geval, dan zal de menschheid noodzakelijk 
komen tot haar doel, dat is: tot den idealen staat. 

Welke veranderingen zullen in die toekomst geschieden in 

het geestelijk leven? 
Wat de kunst betreft: in de architectuur is het schoone in 

de ruimte door Oostersche, Grieksche, Romeinsche, Moorsche 
en Gothische kunst zoo goed als uitgeput, zoo niet geheel. 
Alleen een kombinatie van vormen biedt eenige speelruimte 
aan. De schoonheid van de menschelijke gedaante is onover-
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troffen door Grieksche beeldhouwers en Italiaansche schilders 
afgebeeld. Wat het innerlijke betreft van het menschelijke we-
zen in zijn verschijning, men zal niet kunnen overtreffen de 
christelijke beeldhouw- en schilderkunst. Alleen de realistische 
kunst biedt gelegenheid om iets voort te brengen. In de mu-
ziek is een ontwikkeling over Bach, Handel, Glück, Haydn, 
Mozart en Beethoven alleen binnen enge grenzen mogelijk. 
Alleen de dichtkunst heeft nog een verheven doel. Naast den 
optimistischen Faust, die werkzaam in het leven een schijnbare 
bevrediging vond: 

Den letzten, schlechten leeren Augenblick 
Der Arme wünscht ihn fest zu halten ! 

moet de pessimistische gesteld worden, die den vrede der ziel 
bestrijdt. De geniale meester voor die schepping moet nog 
opstaan. 

De natuurwetenschappen hebben nog veel te doen; de na-
tuur, immanent als zij is, moet vrij van alle transcendentie 
worden onderzocht. 

De godsdienst zal bij toenemende wetenschap steeds minder 
belijders vinden. De verbinding van het rationalisme met den 
godsdienst (vrije gemeenten, nieuw protestantisme, hervormd 
jodendom enz.) vertragen den ondergang en voeren tot onge-
loof. Het weten echter verwoest het geloof niet, maar is zijn 
gedaanteverwisseling, want de wijsbegeerte is de door derede 
gezuiverde godsdienst der liefde. Vroeger geloofde men aan de 
verlossing der menschheid, nu weet men dat zij komen zal. 

Wat is de ideale staat? 
De historische vorm , die de geheele menschheid omvat. Die 

vorm is bijzaak, maar hoofdzaak is de burger van dien staat. 
Hij zal zijn een vrij mensch, staande boven de wet, omdat 
hij vrij is van alle politieke, ekonomische en geestelijke ban-
den. Alle drijfveeren zijn langzamerhand verdwenen uit het 
leven der menschheid: macht, eigendom, roem, huwelijk; alle 
banden des gevoels geslaakt: de mensch is mat. Zijn wenSch 
is nu, om voor altijd te worden doorgehaald op het groote 
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boek des levens en de wil bereikt zijn doel: den absoluuten 
dood. Niemand kan zeggen hoe het „groote offer" zal gebracht 
worden, het sterven. Ook het wanneer blijft een vraag. Let-
tende op de demonische macht der geslachtsdrift en de groote 
liefde voor het leven, is men geneigd het tijdstip der verlos-
sing te plaatsen in een verre toekomst. Richt men de aandacht 
op de sterkte der stroomingen op elk gebied van den staat, 
dan stelt men die toekomst minder ver, al telt men haar ook 
bij eeuwen. 

De beschaving is dus de beweging der geheele menschheid en 
de beweging uit het leven in den absoluuten dood. Zij wordt 
voltrokken in een enkelen vorm, den staat, die verschillende 
gedaanten aanneemt, en volgens een enkele wet, die des hj-
dens, waarvan het gevolg is: verzwakking van wil en wasdom 
des geestes. 

Zonder aanspraak te maken op geheele volledigheid, krijgt 

men het volgende schema: 
wet der ontwikkeling van de individualiteit; 

„ der geestelijke wrijving; 
„ der gewoonte; 
„ der vorming van het deel; 
„ van het partikularisme; 

der ontvouwing van den enkelvoudigen wi l : 
„ der verbinding van wilshoedanigheden; 
„ der erfelijkheid van eigenschappen; 
„ der korruptie; 
„ van het individualisme; 
„ der samensmelting door verovering; 
„ der samensmelting door revolutie; 
„ kolonisatie; 
„ der geestelijke bevruchting; 
„ der volkerenrivaliteit; 
„ van de sociale ellende; 
„ der weelde; 
„ der nerveusiteit; 
„ der nivelleering; 
„ der geestelijke besmetting; 
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Nationaliteits wet; 
wet van het humanisme; 

„ van de geestelijke emancipatie. 
De historische vormen zijn de volgenden: 

Ekonomisch. Politiek. Geestelijk, 

jacht, familie, natuurgodsdienst, 
veeteelt, patriarchaat, gelouterde natuur-
landbouw, handel, kastenstaat, i godsdienst, 

bedrijf, slavernij 1 despotische monar- ,> Oostersche kunst, 
I chie. ! Grieksche kunst, 

J Grieksche staat, i Natuurwetenschap, 

( Romeinsche repu- J Geschiedenis, 
bliek. / Wijsbegeerte, 

Romeinsch keizer- ^ Rechtswetenschap, 
rijk, 

i Christelijke kerk, 
lijfeigenschap, on- f e ° d a l e s t a a t : " k u n s t -
derhoorigheid, Scholastieke wijs-

I begeerte, 
absoluute staat, Evangelische kerk, 

i Renaissance, 
( Muziek, 
l Kritische wijsbe-
' geerte, 
, Moderne natuurwe-
I tenschappen, 

kapitaal, wereld- konstitutioneele mo- f Staatswetenschap-
del, narchie, l p e n , 

I n d u s t r i e > Rationalisme, 
Materialisme, 

produktieve asso- vereenigde Staten, Zuivere wijsbegeerte, 
ciaties, 

algemeene organi-
satie van den Ideale staat, Absoluute wijsbe-
arbeid. geerte, 
De menschheid is een begrip, in werkelijkheid is zij een ver-
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zameling individuen die bestaan en zich door voortteling in het 
leven bewaren. De beweging van het individu uit het leven in 
den dood veroorzaakt, in verbinding met zijn beweging uit het 
leven in het leven, de beweging uit het leven in den relatieven 
dood, die in den grond der zaak de spiraalvormige beweging 
is uit het leven in den absoluuten dood. De menschheid nu 
moet dezelfde beweging hebben. Voor den denker, die dit heeft 
begrepen, vervalt de klacht over vernietiging van velen door 
oorlogen, ongelukken, enz. want de geheele menschheid is be-
stemd ter vernietiging. De beweging van onze soort resulteert 
(afgezien van de invloeden der natuur) uit het streven van alle 
menschen. Zij ontstaat uit de beweging van goeden en slech-
ten, van wijzen en dwazen, van dapperen en fiauwhartigen 
en kan dus geen zedelijken stempel dragen. Zij brengt in 
haar loop goeden en slechten, wijzen en dwazen, helden en 
booswichten voort en brengt zich zelve wederom uit de bewe-
gingen van dezen voort. Aan haar einde staan de vermoeiden 
en afgematten. Dan breekt de stille nacht van den absoluuten 
dood over allen aan, zij worden verlost, voor altijd verlost. 

De gang der beschaving heeft Mainlander in groote trekken 
geschetst en met uitzondering zijner slotbeschouwing kan ik 
mij best met hem vereenigen. Ziet hij- aan het slot matheid, 
ik meen dat de geestkracht en de wil zich dan eerst in al hunne 
kracht zullen openbaren. Ik zie ook in dat streven der pessi-
misten om den wil op te heffen, een onoverkomelijk bezwaar. 
Immers wie moet dat doen? De geestelijke meerderheid. Maar 
wat onderstelt het besluit om zulks te doen ? Een willen. Wat 
krijgt men dus ? Een willen om niet te willen, om den wil op 
te heffen. Het wil mij voorkomen, dat die redeneering zich 
zelve weerspreekt. Waarom moet de energie uitgedoofd worden, 
als de mensch zich inspant voor het algemeen belang meer dan 
voor het privaat? Zijn er niet voorbeelden genoeg, waaruit 
blijkt, dat algemeen deelhebberschap een voorwaarde is, waar-
door een zaak tot een ongekende hoogte is gekomen ? Men 
ontwikkelt — zoo zegt men — nooit zooveel kracht en ijver, 
als wanneer men voor zichzelf werkt. Welnu, laat ieder voor zich-
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zelf arbeiden, dat gebeurt nu juist niet, maar laat het een gemeen-
schappelijke zaak zijn , waaraan ieder werkt, en elks belang brengt 
mede om zich met hart en ziel daaraan te wijden. Die gemeenschap-
pelijke zaak is het maatschappelijk welzijn. Voor de welvaart van 
het geheel is het noodzakelijk, dat het den deelen goedgaat. Nu 
is de groote kunst, om dit te bewerkstelligen. Hartstochten 
zullen er wel altijd zijn — een hartstochtelooze maatschappij is 
onmogelijk en zoo al mogelijk, alles behalve wenschelijk — 
maar waarom die hartstochten niet kunnen geleid worden in 
een goede bedding, is mij onverklaarbaar. 

Wat ons in dezen wijsgeer treft, het is het socialisme wat 
hij voorstaat. Van wijsgeerig standpunt kan dit moeilijk an-
ders. Of is niet hoofdzaak in de sociale vraag de bepaling van 
de verhouding van het individu tot het geheel? Die bepaling 
kan en mag niet worden overgelaten aan het toeval, neen, 
zij moet vastgesteld worden door de rede en de ervaring, met 
één woord door de wetenschap, die op beiden steunt. E n zeer 
juist wordt de gang der beschaving omschreven als de geschie-
denis der proefnemingen, die gedaan zijn op godsdienstig, wijs-
geerig, politiek en sociaal gebied, om de plaats van het indi-
vidu in het geheel, in de maatschappij, vast te stellen. Zoolang 
het zwaartepunt lag boven de wolken, in een transcendente wereld 
zoolang kon daarover niet met ernst worden gehandeld. Van-
daar dat men eerst daar kon vorderen, waar in de mensch-
heid zelve het zwaartepunt is verplaatst. 

In de wetenschap moet elke faktor, die onbekend is, buiten 
rekening worden gelaten. Deze stelling is reeds dikwijls gezegd 
en vooropgeplaatst, maar de moeilijkheid is de trouwe en 
konsekwente toepassing daarvan. Zoo heeft ten onzent prof. 
Opzoomer zich uitgegeven voor den wijsgeer der ervaring en 
toch maakt hij scheiding tusschen middelijke en onmiddelijke 
waarheden. Schoonheidsgevoel, zedelijk gevoel en godsdienstig 
gevoel worden nu door hem als onmiddelijke waarheden aan-
genomen, dus als waarheden, waarvan de mensch zich bewust 
wordt door iets, dat onmiddelijk op hem werkt. Verdwenen 
is nu plotseling alle ervaring. Wat baat het, of men al ge-
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zonde beginselen vooropplaatst, als men ze straks in de toe-
passing over boord werpt ? (1) 

W i l men de sociale ontwikkeling konstrueeren, dan moet 
men noodzakelijk atheistisch zijn of althans daar zijn andere 
theistische overwegingen laten varen. Feuerbach had volkomen 
gelijk, toen hij schreef: 

Christen seid Ihr allein bei der Nacht, am Tag Atheisten. 

Ziet het aan de orthodoxen, die prediken dat God almach-
tig, alwijs, algoed is, maar die zeiven de handen aan het 
werk slaan, om de toestanden op hun wijze te verbeteren. 
Is dat niet aan God het werk uit de handen nemen? Bij 
waarachtig vertrouwen zou men het laissez faire, laissez 
aller toe moeten passen overeenkomstig het: wat God doet 
dat is welgedaan! Maar trots alle gepreek van verlossing ge-
looft men er zelf zoo weinig van dat men zijn best wil doen 
haar voor te bereiden, wat geheel overbodig zou zijn, als zij 
reeds gekomen was. 

Iemand heeft eens gezegd, dat in onzen tijd het atheisme 
een klein vergrijp is in vergelijking van het aantasten der 
eigendoms begrippen. Zou niet bij velen de weerzin tegen het 
atheisme verklaring vinden in het onbewust gevoel, dat men 
eenmaal tot atheisme gekomen konsekwent moet opgeven de 
onaantastbaarheid der maatschappelijke, bestaande begrippen? 
En daaraan wil men niet tornen — uit eigenbelang. Zoo blijft 
men bij het theisme als laatste schuilplaats ter verdediging 
van de versteende sociale verhoudingen, die men tegen eiken 
prijs wil behouden. De heiligheid van z'n God is het funda-
ment, waarop men de „heiligheid" van het eigendom heeft 
opgebouwd. Alle ware wijsbegeerte is dus eigentlijk socialistisch. 
Onwillekeurig werkten de wijsgeeren mede aan den opbouw 

(I) Men vergelijke ten opzichte van prof. Opzoomer den open brief aan Mr. 
C. W. Opzoomer door H . C. J. Krijthe, getiteld: Om der waarheid wille. Dit 
boekje is weinig bekend en heeft toch aanspraak op bekendheid wegens den 
klaren inhoud, al is de vorm gebrekkig. 
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van het socialisme. Kant, die alle onvrijheid wilde verbannen 
uit den geest, wat deed hij anders dan koren aandragen op 
de molen van het socialisme? Zelfs een aristokraat als Scho-
penhauer met zijn leer, dat de wil van een enkelen is als de 
wil van allen, wat doet hij anders dan materiaal leveren voor 
den bouw der socialisten ? Het individu en de maatschappij — 
zietdaar de gegevens en de bepaling van samenhang en ver-
houding, dat moet de taak wezen van den wijsgeer, zoodra 
hij uit de wereld der metafysieke bespiegeling op den vasten 
bodem der werkelijkheid is komen te staan. Dan zal de wijs-
begeerte niet langer onnut wezen, neen zij zal de banen aan-
wijzen, waarlangs de menschheid arbeiden kan aan haar ont-
wikkeling. Het is een groote verdienste, dat Mainlander dit in 
zijn boek heeft gedaan. Wij willen hem ter wille van dien 
dienst aan het heden, gaarne zijn pessimisme voor de toe-
komst vergeven. 

F. D O M E L A N l E U W E N H U I S . 
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