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M~inheer de Voorzitter! Ik wil er rond yoor uit komen, dat 
ik eenigszim; ontstelde, toell ge mij in de laatste Akadellliezitting 
der vorige eeuw uitnoodigdet, om hier over ons ontslapen mede
lid HOEKS'L'ltA te spreken. Ik hegreep, dat ik niet mocht weigerelI, 
maal' ik begreep tevens, dat, daar HOJl.KS'L'RA een verballende werk
kracht had ontwikkeld, de studie z~iner talrijke geschriften mij veel 
t.ijd wu kosten en het ten slotte olllllogel\ik zou blijken in een 
vluchtig uur een eenigszins bevredigend beeld van z~jn arbeid te 
geven. Ook wist ik, dat een groot gedeelte van HOEKSTRA'S ge
schriften buiten mijll bereik lag en dat ik zou hebben te zwijgen 
over wo belangrijke studiën als deze uitnemende discipel van rrACO 
RoorWA aan de Jobeïde, het Hooglied en andere onderwerpen had 
gew\id. Terecht heeft Ds. 1. MOLENAAR in het met liefde en 
kennis gesehreven levellsbericht, dat hij in de "Mannen van Betee
kenis" aau ous ontslapen medelid heeft gewijd, het volgende gezegd: 
"Geen theologisch v raag- of verschilpunt van eenige heteekenis, 
waarover niet Prof. HOEKS'l'RA ûch heeft doen hooren en eene bijna 
altUd eigen en belangwekkeIlde meening heeft voorgedragen". 1) DIl<'lr
enhoven heeft HOEKS'l'ltA zich voor ûjll kerkgenootschap verdienstelijk 
gemaakt door de samellstelling van zijn "Beginselen en leer der 
oude Doopsgezillden", 2) een boek, waarvan Prof. S. CRA~lER ge
tuigt, dat het hij zijn verschijning in een leemte voorzag, daal' 

') Zie Jaargang 1897. 
') Beginselen en Leer der oude Doopsgezinden vergeleken met die der overige Protes

tanten, Amsterdam. P. N. VAN KAMPEN 1863. 
1* 



- 3 -

( 4 ) 

niemand zich nog de moeite had getroost "de vrucht van zoo ge
duldigen en dikwijls vervelenden at'heid" als er voor "de beschrij
ying en verklaring van de denkbeelden der vaderen" vereischt 
werd, op papier te hreugel!. 1) 

'Vat moest ik onder deze omstandigheden doen, wilde ik niet 
in een zee van bijzonderheden verdrinken? 

Ik reken op aller toegevendheid, wanneer ik mij in hoofdzaak 
beperk tot de ontvouwing, zooveel mogelijk in HOl<;KSTI~A'S eigen 
woordeu, van dat merkwaardige idealismc, waardoor hij machtigcn 
invloed heeft uitgeoefend, niet alleen op de talrijke schare zijner 
leerlingen, maar op geheel z\ill volk en zijn tijd. 

SYTZ]'; HOl<;KS'l"ItA werd 22 Aug. 1 b22 in den \Vierillgerwaard 
geboren, waar zijn vader Doopsgezind leeraar was. Zijn moeder, 
die aan eeu helder verstand een rijk gemoed paarde, stamde uit 
een Texelsch geslacht van zeekapiteins en walvischvaal'ders, en 
kweekte bij haren zoon reeds in zijn prille jeugd het frissche eu 
krachtige geloof harer voorvaderen. Hij bezocht de Latijnsche school 
te Hoorn, studeerde van 1840-45 aan het Seminarie der Societeit 
te Amsterdam, was eerst predikant te Akkrum, daarna te Rotter
dam en werd in 1856 opvolger van Prof. SAMUEL MULLl-~R aau 
het genoemde Seminarie. Bij de stichtillg der Amsterdamsche 
Universiteit in 1877 werd HOBKS'fItA tevens aan deze im;telling 
verbonden; gedurende eeu vacature onderwees hij daar logica, maar 
zijn eigenlijke leervakken, die hij 35 jaren lang doeeerde, waren: 
de geloofsleer, de zedeleer el! de wijshegeerte van den godsdienst. 
Hij leefde uitsluitend voor zijn studie, totdat h\i in 1~73 op 51-
jarigen leeftijd met een dochter uit het bekende geslacht van GEUNS 

in het huwel\ik trad. In 1892 nam hij op 70-jarigen leeftijd af
scheid van het hoogleeraarsambt, ofschoon h\i aan het Seminarie 
had werkzaam kunnen hlijven, maar hij wilde niet, dat door zijn 
toedoen de band tus9chen Seminarie en Universiteit verbroken zou 
worden. 

Toen hij emeritus was, gaf hij nog \) lijvige boekdeelen uit over 
"Zedenleer, Geschiedenis der Zedenleer, Christelijke Geloofsleer en 
Wijsgeerige Godsdienstleer". Deze dikke bundels geven niet het beste 
beeld van zijn arbeid; het zijn gedrukte colleges, vol van belang
rijk materiaal, een goudm~in van prachtige passages aan Oostersche 
gewijde oorkonden, aan Grieksche en ROllleinsche dichters en denkers, 

') Doopsgezinde Bijdragen, 388to Jaargang, verzameld en uitgegeven door Dr. S. CRAMER, 

bI. 156, Bril! 1898. 
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aall Duitschers, Franschen en Engelsclleu ontleend; HOEKsTHA had 
veel gelezen, was te huis in de klassieken van alle eeuwen, en heeft 
meer geciteerd dau wellicht eenig Nederlander sedert VOE'fIt.:S; doch 
Z\ln laatste boeken, in dageu van soms duldeloos lichamel\ik l~iden saam
gesteld, zijn aan elkander geregen paragrafen, wijdloopig, een enkelen 
keer kwalijk gestileerd en, naar het eenparig oordeel der deskundigen, 
niet op de hoogte van hun tijd. 1) Zijn hart en zijn geest zitten veel 
meer in zijn oudere boeken: de "Bronnen en Grondslagen", de 
"Hoop der Onsterfelijkheid" en het voor wijden kring bestemde 
"G:eloof des Harten". Daal' vindt men warme, diep gedachte en 
inuig gevoelde, ook goed gestileerde bladzijden iu overvloed. 

De laatste tijd van zijn leven was een periode "an veelvuldig 
lijden, dat verzaeht werd door de trouwe zorg van zijn echt
genoote. Hij bracht dien tijd door in het liefelijk Ellekolll, op 
een landgoed rijk aan mooie bloemen en heerlijke vrnchteJl. Aldaar 
ontsliep hij op 12 .Juni ISH~ en werd zijn stoffelijk overschot op 
het vriendelijk kerkhof aan den sehoot der aarde toevertrouwd. 

HOEKS'l'RA is, gelijk in de dagen, toen hij jong was, schier van 
zelf sprak, hegol1uen met op ollderwetsehen trant orthodox te zijn. 
In een "Open Brief aan eellen jeugdigen vriend ter beantwoording 
van enkele bedenkingen omtrent de wondervolle geboorte van den 
zoon (inds en des Menschen " lees ik aan het slot de volgende 
woorden: "Zoo waarlijk wij dan aan .Jezns een Verlosser, een 
Vorst des levens hehben, zoo waarl\ik moet ook met het oog op 
de getuigenissen der geschiedenis deze dubbele waarheid b\i 011S 

vaststaan, dat hij is: 

ontvangen uit den Heiligen Geest, 
en 

geboren uit de Maagd Maria. 2)" 

In een later geschrift heet het "een onder de geleerden open 
qllestie" of Jezus al dali niet lichamelijk uit de dooden herrezen is. 

N atmulijk kon hij, in dien twijfel verstrikt, niet langer z\in ge
loof op verhalen aallgnande wat er in een grijs verleden zou hebben 
plaats gegrepen doen berusten. Hij vangt thans ann een seherpe grenslijn 
te trekken tussehen geloof en weten, het onderscheid tussehen beidüll 
te laten afhangen van de soort der gronden, waarin zij wortelen. 

') Men leze b. v. de kritiek van Dr. A. BRUINING op HOF.KSTRA'S "Zedenleer" in het 
Jnninommer van »de Tijdspiegel" van 1894. 

') p. 91. 
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De geloofsvoorstellingen, zegt hij thans, worden niet Hall de er
yaringswereld ontleend. Ab w ij ze aannemen, dali is het. omdat 
wij ze VOOI' ons geestelijk levcn lIo()(lig hebhell. Wij kUlllICII ze 
dus levent"ntarhe<1en 1l0emCll. waarhed('ll waarop het geegte~leYeu 
rust, zonder welke de geest, b\i zekcren graad van ontwikkeling, 
lIiet leren kan. B\i het ",dell zijn de gronden onzer overtuiging 
onafhankelijk \'an perso())llijkc waardeering. Hiel' hceft !lp maatstaf 
vall ous oordeel niets te maken met de veranderl~ike toestUlHlen, 
waarin wij zelve verkeerelI. H iel' is, hij de yerci8chte mate van 
verstandelijke ontwikkeling, Yer~ehil vall gemclen niet mogelijk. Dit 
geldt vooral van de wiskunde, maar ook, hoewel in milldere mate, 
van alle overige wetenschappen. Bij de heoefening van de histOl·it~ 

spreekt niet enkel OllS verstalld. maal' doet zich ook de "tcm VHlI 

het geBlOed hOOl'l'll. 'l'oeh he}lOorcII Ollze overtuigillgeJl aangaande 
wat el' geschied is tot het gebied vall het weten, lliet totdat v!In 
het geloof, want op historisell terrein is aangroeiende waa.rschijn
lijkheid inderdaad toclHlderÏllg tot het volkomelI weten, ook al kan 
die hoog"te graad vall kellllÏ" llIet bercikt worden. 'l'roll \H'IIS, als 
wij de \yiskllnde nitzonden~n, is er geen enkel gebied vall wetCll

schap, waarop niet dikwijls grondcn en tegengl'onden al te :l.eer 
tegell elkander opwegcn olHstellige be:-lissing lIIogelijk te IlIaken. 
'Vaar dat geval zich voordoet, moest men niet van geloof, waltl' 

liever \'all waarschijnlijkheid spreken. 'rot het geloof hehool'el1 
alleen zulke ovel'tuigingell, welke rusteIl op gronden, \Yaarh~i we 
den maatstaf des oordeel" slechts kunuell vinden iJl een bepaalde 
gesteldheid vall onzen illwelldigen mensch. Hiel' hangt de mindere 
of meerdcre zekerheid eensdeels af van dl' suhjectieve noodzakelijk
heid, waarmede wij geloovell, anderdeels hiervan of die gesteldheid 
van dell inwcndigen menseh, in welke onze geloofsovertuiging wortelt, 
al dan niet tot het wezen des menschen behoort. Doch geloof blijft 
zoodanige overtuiging steeds; weten w01'(lt ze nooit. Immers het 
voorwerp des geloofs is niet een toestand vall het zieleleven, waarvall 
inderdaad kennis mogelijk is; het ligt geheel buiten het gebied der 
ervaring. De voorstelliug van datgene, wat het voorwerp des ge
loofs is, hangt wel samen met bepaalde toestanden van ons inner
l\ik zij n, maar het is onmogelijk dien samenhang in den vorm van 
een logisch betoog te gieten, gelijk het evenzeer onmogelijk is ous 
van de juistheid dier voorstelling door waarneming te verzekeren. 
Dit geldt van alles, wat tot het gebied van het bovenzinnelijke 
hehoort. 1) 

') De Hoop der onsterfelijkheid. Amsterdam P. N. VAloO KAMPEN. 1867. bL 14 vlg. 
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Hiel', dunkt 1Il~i. wordt de grens tusschen weten en geloof beter 
getrokken dan indert~id dool' een ander vaderlandsch wijsgeer is 
geschied, die ons leerde, dat lllen het in de geschiedenis nooit 
verder brengt dan tot geloof. HOEKS'l'RA zou zeggen: nooit verder 
dan tot hooge waarschijnlijkheid. De waarde van het geloof hangt 
volgells hem juist daarvan af, dat het geelt weten is. Alles wat 
we godsdielIst of zedelijkheid noemen zou geheel van karakter ver
anderen, indien de mensch zijne overtuiging omtrent de wereld 
z~ineJ' idealen van buiten af ten geschenke ontving en h~i ze niet 
zelfsullIdig vormde of reproduceerde, daartoe gedrongen door ge
loof aml de waarheid van zijn innerlijk wezen. \Vie bestaan van 
God of onsterfelijkheid trachten te bewijzen met argumenten, aan 
de objectieve gesteldheid der wereld ontleend, leggen het er op aan 
den meuscl! door uitwendige banden aan de wel;eld zijner idealen 
vast te knoopelI en zouden, indien ze slaagden, dat iUllerl~ik geloof 
ondermijnen, hètwelk eell rijk zieleleven in zich sluit. 1) 

Zoo was Hm;KsTRA idealist geworden. Zijn idealisme bestond 
in geloof aall de realiteit van een hoogere wereldorde, van een 
wereldorde, die buiten het bereik van de waarneming ligt, maar 
welker erkenning levensvoorwaarde voor ons is, zullen onze edelste 
hehoeften een gezoudell zin hebbClI. 2) Van dat geloof, zegt HOEKSTRA, 
was reeds Pindarus een vertegenwoordiger, want wel noemt h~i op 
pessimistischen trant de menschen dagschepselen, schaduwen van 
een droom, maar tevens aanschouwt hij desalniettemin een hcmel
schen lichtglans, een dly)..O/ JI6(J'dOTO;, die 's menschen dag ver
heldel't en zijn leven l~felijk maakt. Pyth VIII. 

Misschien vraagt men: is het niet beneden de waardigheid van 
een denkend wezen stellingen aan te nemen, "çelke op geen objectieve 
gronden steunen? Is geloof, dat om geen andere reden wordt 
aanvaard dan dat het troostr~jk is en z~in belijder in een moedige 
stemming houdt, wel passend voor ecn redelijk schepsel? Stel dat 
zulk een geloof bij toeval juist is, moet ook dan zelfs de steun, 
dien het verschaft, niet als onrechtmatig verworven worden he
schouwd? 

'regenover zulke bedenkingen wijst HOEKS'fRA er op, dat er even
min objectieve gronden tegen als voor zijn idealisme kunnen worden 
aangevoerd. De wetenschappelijke wereldbeschouwing kent geen 
anderen samenhang dan dien van oorzaak en gevolg. Doch zij ver-

') I. I. bI. 18. 
') Bronnen en Grondslagen van het Godsdienstig Geloof. P. N. \'AN KAMPEN 1864. 

bI. 24. 
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biedt niet te stellen, dat iedere keten van causaliteit tevens middel 
is tot venverkelijking van een wereldplal1. 1) Wij staall hiel' voor 
een dilemma, moeten geloovell of niet gelooven. Kiellen we het 
laatste, onthouden we ons van ieder oordeel, daar we geen redenen 
zien om een goddelijk werehl bestuur aan te nemen en evenmin om 
het te loochenen, welnu, dan zullen we leven en gevoelen, alsof el' 
enkel onheilig mechanisme is, dan zullen we mIs niet door hooger 
macht geroepen achten op het licht af te gaan en recht te doen, 
dan zullen we, neergedrukt door de duizelingwekkend groote natuUl', 
ons onuitsprekel~k klein en nietig gevoelen, dun zal de kmcht in 
ons ternggedrongen worden, welke uit de diepten van het gemoed 
onafw~ishare eischen doet te \'oorseh\in treden, volgens welke men 
zieh zelven en de wereld traeht omhoog te voeren. "Waar het een 
vroom idealisme als dat nm HOEKSTHA geldt, haat het niet ahsten
ti(mist of agnosticu~ te willen zijn en moet ieder op eigen risico 
eell keuze doeH: of er voor M' er tegen. 

Daarenboven, wij hebhen wel degelijk redell om voor het idea
lisme pHrt~i te kiezen. Zooals PASCAL heeft gezegd: Ic eoellr a ses 
raisons, qne la raison ne connait pas. Hoc we onze rekening lIlet 
het leven sluiten, hangt voor een goed deel af van ome wereld
beschouwing. Die laatste nu wordt bepaald, niet enkel door de 
feiten der ervaring en door de werhaamheid van' ons verstand, 
maar ook door onze practische natuur, door wat we ûjn als ge
voelende en willende wezens 2). Terecht zegt HOI'iKS'l'HA : "een schepsel, 
dat zelf doeleinden najaagt, kall zich niet op zijn plaats gevoelen 
in een wereld, waarin zijn lijden en strijden doelloos zon ûjn en 
moet wel, wil hij niet tot stompzinnigheid vervallen of een prooi 
van wanhoop worden, aan een werelddoel gelooven, waarin hij zelf 
is opgenomen." 3) 

Volgens deze beschouwing z~in het de nooden des levens, die 
den menseh dwingen om te gelooven 4). Men moet dit wel verstaan. 
Er zijn lasten en ongeriefelijkheden, waardoor een gezonde, krach
tige natuur geenszins wordt terneergebogen. "Wie geen zwakkeling 
is, weet aan moeielijkheden het hoofd te hieden en zou een leven, 
waarin niets te verduren, niets te overwinnen viel, zouteloos achten. 
Kloeke, sterke mannen zoeken bezwaren en ontberingen, als deze zieh 
niet van zelve opdringen. Een zekere mate van tegenspoed is on-

') Bronnen en Grondslagen van het Godsdienstig Geloof, bI. 15. 
~) 1. 1. bI. 63. 
') 1. 1. bI. 116. 
') 1. 1. hl. 11:?-1l5. 
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ontheerlijk voor het rcchte levensgenot. De lcvellssmartcn zIJn 
opvoedingsmiddelcn, zegt PLATO. En GOE'1'HE: 

Die Schmerzen sin d's, die ich zu Hülfe rufe; 
Denn es sind Freunde, Gut.es rat hen sie. 

Het is dus niet· het hunkeren naar een wcreld van enkel ZOJllle
schijn, waarin de godsdienst zijn rcchtmatigen oorsprong zou vinden. 
De behoefte aan ycrlossing, waarvan hier sprake is, draagt ecn ander 
karakter. 

De mcnseh heeft er den dicpsten afkeer van, dat z~in bestaan 
een speelhal zou zijn van ruwe natuurkrachten, welke zich niet om 
zijn lot bekreunen. Hiertegen komt zijn gevoel in opstand en dat 
is het wat, v()<Îr en zonder alle redeneering, de behoefte bij hem 
wekt om aan goddel~ike machten te gelooven, tot welke hij met 
eerhied kan opzien. Voeg bij dit alles, dat wanneer we doen en 
laten der menschen op het groote wereldtooneel gadeslaan, wij 
een sterk gevoel yall onwil niet van ons af kuullen zette!!. Het 
laat zich zoo goed begrijpen, dat, als het geloof aan het ideaal Ollt
hreekt, menigeen walgt vau het leven, en er zelfmoorden gepleegd 
worden, die niet in verstandsverbijstering eH evenmin in noodlottige 
uihyenciige omstandigheden hun oorsproHg vinden. Er knaagt een 
worm aall de ziel, omdat er hooge behocften zijn, welke onhcHe
digd blij VeIl. 

"Het idealisme, zegt Hm;KS'1'RA, is de overt.uiging, dat onze eigene 
natuur ons niet hcdriegt, en dat hetgeen .1ezm; Sirach eens zeide 
tcn aanzien van het zedelijk leven: geloof aan n zelven, 'irUrTéUé T~ 

~uX~ ITÓU, ook een onfeilbare regel is op godsdienstig gehied." 1) 
'Yehm, zonder dat idealisme zouden we zelfs in de wetenschap niets 

vermogen. 2) Het is waar, oe natuUl"vorscher als zoodanig kent, 
op zijn standpunt terecht, geell werelddoel. Voor de wetenschap 
bestaat dat begrip niet eens. Het wordt eerst geboren, als de 
mensch de verschijnselen in de wereld beoordeelt naar een maatstaf, 
dien hij aan zich zelf ontleent. Zoo w~i dicn maatstaf ook toepassen 
op dingen, die met ons in geene of slechts verwijderde hetrekking 
staan en b v. de geheele structuur der vogeleIl als middel beschouvv-en 
om ze tot vliegen in staat te stellen, de oorspronkelijke maatstaf 
onzer waardeering der dingen is toch de beteekenis, die zij voor 
den mensch zelven hehben. Het begrip werelddoel is psyehologisch 
ontstaan uit het geloof, dat de mensch zelf doel is. Natuurlijk geen 
eenig doel, maar toch doel. Indien nu de geestelijke natuur des 

') I. 1. blo 311. 
') I. 1. 117. 
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1I1ens('hell niet te vertrouwen ware, dan zon, zegt Hm:KS'l'lU terecht, 
alle weten op losse schroeven staan, dnn zouden ~ve ons denkvcr
mogen niet voor een kenvermogen kuunen houden, zelfs dc juistheid 
der logische axioma's moeten in twijfel trekkeil. 1) Er gaapt geen 
ondemphare kloof, zooals HOEKS'l'HA oorsproukelijk had aangenomen, 
tussehen geloof en weten, daar de wetenschap dcn steun van het 
geloof behoeft. \Y at is het beginsel der causaliteit anders dan een 
cisch, dien wij aan de natu Hl' stellen, dat zij zich als een tOOlleel 
yan orde aall ons ontsluieren zal? De vraag, hoe de overtuiging, 
dat alles volgens onkreukbare wetten geschiedt, in ons geboren is, 
kunllen wij laten rusteIl. .Manr dit is zeker, dat zelfs de schijll baar 
grootste verwarring in de wereld der verschijnselen haar niet omver 
kan stooten. Hier doet zich ecu subjectieve drang gelden, de drang 
om te begrUpen, zonder welken de wetenschap stil zou staan. Het 
laat ûch niet inziell, waarom het plicht zou zijn te gelooven, dat 
de chaos der zinnelijke enaringen zieh allerwegen in een begr\lpe
lijken kosmos laat omscheppen, terwijl het onrecht ZOIl moeten !leeten 
lIaar de stem des gemoeds te luisteren, als dit harmonie eischt 
tusseheu het groot heelal en 's mensehen eigen natuur. Het is juist 
dat half instinktief besef van eellheid met de wereld, waarop al 
ons denken rust, al het pogen van den meJlScll Olll ziel! in haar 
te oriellteeren. Zeker, bier wordt het geloof door de ondervinding 
geschraagd, want iedere wetenschappelijke ontdekking is een nieuw 
bewijs, dat de natuur hilmell ruime grenzen ûch plooien laat naar 
de hehoeften "an het vertitand. Maar ook het geloof des harten 
verwerkelijkt zieh zelf. Niet ten onrechte is juist daarvan gezegd, 
dat het bergen verzet. Stel eens dat in zeker land der wereld het 
door allen als levensdoel werd beschouwd een volmaakte gemeen
schap der mensehell, of, zooals HOEKSTRA het uitdrukt, het Konink
rijk Gods te stichten, spreekt het niet van zelf, dat men dan dat 
koninkrijk steeds naderb\l zou doen komen:-

Dit alles is geheel in den geest van HOEKS'I'ltA gezegd. Hij laat 
de erkerllling der levenswaarheden iri de praetisehe zijde van onze 
natuur wortelen, in gemoed en wil. Ik herinller mij in mijn jonge 
dagen eeus een machtig kanselredenaar te hebben gehoord, Coquerel 
père. Nog klinkt m\l het telkens wederkeerend, met plechtig hand
gebaar uitgesproken refrein in de ooren: "On ne croit pas ee que 
1'011 vent, mais ee que l'ou peut". HmiKsTRA daarentegen heeft 
als de eigenlijke broll des geloofs het hart en niet het verstand 

') De hoop der onsterfelijkheid. P. N. VAN KAMPEN. 1867 bI. 57. 
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besehon wd, ook al was hij natuurlijk hereid toe te geven, dat Cl' 

voor fOl'muleering intellectlleele v,rerkzaamheid werd vereischt. 1) 

Met welgevallen wijst hij aan, dat op gelijke wijze als .Jezus, ook 
Mohammed het ongeloof uit onwil eu dien onwil uit zedelijke 
blindheid verklaart. 2\laar dan moet het ook niet uit de belijdenis 
del' lippen, doch uit het leven hl~ike\l of een volk, of een individu 
al dan lliet vroom is. Het is moge lij k, dat een mensch er nooit 
iJl slaagt zijn diepste overtuigingen oIHler woorden te brengen, dat 
zij onbewust leven op den bodem der ziel: zij verraden zich in 
zijn doell en laten. Aan de vruchten keilt men den boom. 'l'erecht 
heeft SPI~Otl,A gezegd, dat hi.i de ware atheïst is, die geen hooger 
goed dan goud of eer of macht nastreeft. Gelijk het niet de 
theoretische, Blaar de practischc :r,ijde \"an 's mellschen 11l1tuur is, 
waardoor het geloof wordt te voorschijn geroepen, wo moet, naar 
HOl<:KSTRA'S oordeel, ook de pract~ik oycr de juistheid en yalschheid 
del' geloofsstellingen heslisselI. Zij doen zich dan als ollwaar kennen, 
als z\i een sehadelijkell illYloed heb hen op 'I'; mellschen denken, ge
VOelCli eJl handelelI en wo treurige gevolgen na ziell slepen. De 
waarheid "llll zoodanige stellillgcn openbaart zidl daarentegen door 
haar gunstige werkillg op 's menscheIl geluk. Die geloofsstellingen 
zijn VOOl' de llIeest wart' te howlen, welke het heilzaamst z~in voor 
ae mellschheid in haar geheel en iu alle betrekkingen des levens. 
1 laar de overtuiging vall del! echten Christen uit een practisch oog
punt door niets kan vervangen worden, is dat een bewijs, dat z~i 

waar is en dat alles yalsch is, wat el' tegen indruischt. Met deze 
gedachten, ontleend aan "die drei Motive nlld Gl'ünde des Glallbens" 
vall den beroemd ell FECHè'iER, il'; HOEKSl'RA het volkomen eens. 2) 

Ziedaar in hoofdli.inen de leer van om~etl denker. Hij heeft haar 
outwikkeld in verschillende boeken, welke over oorsprong' en groei 
van zedelijkheid, godsdienst en ollsterfeli.ikheidsgeloof handelen. 

Die boeken zijn vruchten van historische studie. .l\faar tegel\iker 
tijd zijn zij zielkundige vertoogeu. 'Vant de gesehiedenis der ont
wikkeling yan ieder mensch, die tot een eigen geloofsovertuiging 
komt, is naar HOEKSl'IU'S oordeel een saamgedrongen herhaling van 
de eeuwenlange geschiedenis der ontwikkeling VHIl ons geslacht. 
De psychologische motieven tot een steekhoudend geloof kllnnell, 
zegt hij, ter laatste!' instantie geen andere zijn dan die, waardoor 
dit geloof in den loop der tijden ontstaan is. Immers die motieven 

') Bronnen en <irondslagen, hl. 3f15. 
') 1. 1. hl. 375. 
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lIIoeteu ten slutte hij alle mcnschcn dezelfde zijn, zal er van een 
redelijk geloof sprake wezen. 1) De historische weg is dus de eenige, 
die hier tot het doel kan leiden. De wereldgeschiedenis is het 
wereldgericht. Elders zegt hij: van de geschiedenis kunnen wij 
leeren welke de grondslagen zijn, ,yaarop IlCt geloof aan het hoven
:ûnnelijke niet alleen feitelijk rust, maar tevens hellOort te rusten. 
Hier geldt het schoune woord VHn REGEl" dat het werkelijke het 
redelijke is. 

Het verhaal gaat, dat op de vraag van den heiligen Olaf: Aan 
wien gelooft g~i? eell krijgshaftig N OOlOiAN tot antwoord gaf: Ik 
geloof aan mij lIelf. HO~:KS'l'RA is er op uit te toonen, dat de 
menseh in de geschiedenis zich als zulk een natuur "all ijller ell 
graniet doet kennen; zijn zclfvcrtrou wen is het beste in hem, mits 
men b~j dat zelf niet aan eigensehappcll, die ook bij de dieren 
yoorkomen, als sluwheid en lichaamskraeht, maar aan het eeht 
lllellschelijke denkt. H ij gevoelt reed:,; op den laagstelI trap der 
ontwikkeling tegenover de natuur, die hem mn alle kanten hedreigt, 
aanspraak op geluk en veiligheid te hebhen, en komt in opstalId 
tegen wat aan Z\1n bCwllstz~jn zieh als geweld en onrec}lt voordoet. 
Bij wilde volken hreekt dit gevoel onder de banw~ nooden des 
levens op waanzinnige wijze te voorschijn. Zij richten }lUn bedrei
gingen tegen lucht en wolken, zij schieten daarheen hUllIIe pijlen 
af, of wel zij bezweren den hcmel op dell trant der regenmakers bij 
vele neger~tamlllell, der Sjamanen bij de Mongolen, der Angekoks 
bij de Esqllimo's. Liever dan het geloof aan eigen recht prijs te 
geven, sehept de menseh 7,ich een onûnJlige wereldbeschouwing, 
waarbij h\1 waant door de macht van zijn wil zieh te kunnen ont
worstelen aan de vernietigende overmacht der natuur. Dit is zeker 
een ruwe en redelooze, maar toch reeds bewonderenswaard krachtige 
llitillg van 's mcnschen onwillekeurig geloof aan de waarheid van zijn 

eigen wezen: teil spijt van alle erraring sehept hij ûeh eene wereld
beschouwing, waarin hij zelf past 2). 

X og treff{mder in dit opzicht is het vertl'ou wen op urdaliën en 
eerlen, dat bij vele wilde volken wordt aangetroffen, die nog geen 
begrip hebbell vall een rechtvaardigen God, maar die afgaan op een 
zeker onbestemd gevoel, dat het in de groote natuur rechtvaardig 
toegaat, dat hare wraak den meineedige treft. Vraag een barbaar 
naar den grond van zijn Yertrouwen; hij kan niets noemen, hij 
denkt volstrekt niet aan een machtigen, onzichtbaren wreker; hij 

') 1. 1. bI. 303. De Hoop der Onsterfelijkheid1 bI. 52. 
') Bronnen en Grondslagen, bI. 107. 
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heeft enkel dit besef: het moet recht toegaan; h~i gelooft aan een 
gerechtigheid, die heerscht in de wereld, hij weet niet hoe. 1) 

Trouwens ook de Grieksche mythe leert van de Eriuyen, dat zij, 
dochters van r!'anos en de Aarde, oudcr waren dan alle Olympisehc 
godcn, dic dan ook dc jougere goden worden genoemd. Die Eri
nyell vertegenwoordigcn de onverbiddelijke wet der gerechtigheid, 
welke zoo geheel iu de wereldordc zelve is gegrond, dat hare wrekende 
macht evenzeer de goden als de mellschen treft. Hier hestaat reeds het 
geloof aan eene zedel~jke wereldorde, welke t.ot verklaring van de 
zichtbare wereldorde moet dienen 2). 

Dit geloof aan ohjectieve gerechtigheid sprnit uit de bron, waaruit 
alle echte vroomheid voortkomt. Alle godsdienst van zuiver allooi 
rust op de onderstelling, dat el' meer is dan onze oogen kUllnen 
ûen en dat de wereld in haar gehcel harmonieert met 's menschen 
edelste behoeften. De ervarillg schijnt een dergel\ike hypothese te 
logenstraften; als bloot physische orde is de natuur een huivering
wekkend spel van ontzettende krachten, die haar eigen gang gaan, 
zonder zich om den mellseh te hekreullen. Eerst als die orde door 
het geloof verheerl~ikt wordt tot een r~ik Gods, waarin niets geschiedt, 
wat uiet op een heerl~ik doel uitloopt, kali men vrede hebben met 
de werkel~ikheid. 

Hier maakt HOEKS'J'HA scherp onderscheid tusschen godsdienst en 
hijgeloof. Hijgeloof zijn alle meellillgell over het hovenzinnel~ike, 

die niet de strekking hebben om een hehoefte des harten te bevre
digen of eenig levensraadsel op te lossen; b. v. in zulk een voort
bestaan, als waaraan de oude Israëlieten en de Grieken vóór Pin
darus geloofden, stelt niemalld eenig belang: het staat subjectief Blet 
vernietiging gelijk; het is een verzinsel van bijgeloof. Niet alle 
phantastische > voorstellingen omtrent het bovenzinnelijke zijn bijge
loof. Als ze samenhallgeu met een behoefte van het hart, hebben 
ze deel aan de waarheid, ook al beantwoorden ze niet arm de \verke
lijkheid. Geloof aan heksen is niets dan bijgeloof; geloof aan MAHIA 

en de heiligen is in de oogen van den verlichten Protestant geCJIS
zins b~igeloof, alleen een gebrekkige vorlll van geloof. Uit wezenlijk 
hijgeloof wordt Hooit geloof gehorcu, ook dan zelfs niet, als er schijn
baar p,en gl'oote verwantschap tU88chen beider inhoud bestaat 3). De 
Grieken en Israëlieten verwachtten in hun doodelll'ijk geenszins de 

1) I. 1. bI. 110. 
') I. 1. hl. 11l. 
3) De Hoop der Onsterfelijkheid, bI. 132. 
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verwerkelijking van eenig ideaal; veeleer was daar voor de eersten 
alle betrekking met de Olympische goden, voor de laatsten alle he
trekking met .1AHVEH afgesneden. Hunne o"el'tlligillg ging dus hiel' 
buiten den godsdienst om: het godsdienstig geloof aan onsterfelijk
heid kan daaruit niet zijn voortgesprotell. 

Wij zullen dus met HOEKSTRA de vroolllheid van Grieken en 
Homeinen een meng!'\el van godsdienst en bijgeloof noemen. "Hunne 
kinderlijke Yerheeldillg zag in de ver!'\chijuselell, welke de hemel 
den lllen!'\ehen toezond, dadcll van den menscl! venYflllte wezens, 
aan welke evellwel in den oud!'\ten tijd de gedaante van llIensehcn 
evenmin werd toegekend als kleine ki!l(lel'ell dat docn, wanneer ze 
hunne eigcne gewaarwordingeu en gezindheden oYel'hreIlgen op onhe
zielde voorwerpen. Z~i trachtten hun goden, schepselen der phan
tasie, te verbidden Olll hen uit dl' noodcll des levens te redden." 

Zoodanige natuur-godsdienst kOIl op dell lallgell duur niet he
vredigen. ;\a1l de lotshcschikkingen del' goden lag hij de klassieken 
geen goddelijk doel met de llIensehenwereld ten gl'Olldslag. Daal' 
:r.~i geen verklaring kOllden geven vau de raadsbes\ uiteJl "all ZlWS, 

llamen zij ten slotte hun toeducht tot de troosteloo:r.e gedachte van 
een blind en ollYerhiddelijk 1I0odlot, d. i. van een oneindige, 
yolkomell doelloo:r.e aaneenschakeling \'all oOl'/',aken, \"lUl een alt~id 

vloeienden stroolll dcr werkelijkheid, die op ieder oogen blik de 
richting volgt, welke hij hebben moet, niet omdat het zoo het, beste 
is, doch omdat het niet anders kan. Een mechanisme, dnt de dood 
van allen godsdienst was. 1) 

"Van een wereldplall der godheid, waardoor de menschheid naar 
eel! groot en godewaardig doel geleid wordt, hadden de wijzen 
onder de Heidenen geen hesef. HUIl godsdienstig geloof klampte 
zich niet vast aan eenig ideaal; hUll goden warelI llatuul'machten, 
wier werkzaamheid zich bewoog in een eeuwigen kringloop. Zelfs 
een Al'istoteles dacht zich het leven der godheid enkel als zelfge
noegzame bespiegeling en maakte zoo z~in God onbruikbaar voor 
het vroom gemoed." 2) 

"Daarell boven hieven h~j de klassieken zedelijkheid en godsdienst 
mill of meel' gescheiden sferen. Eerst in Israël, dat in anderen zin 
dali waarin het zelf meende een uitverkoren volk was, ontstond het 
denkbeeld van een doel Gods met de menschenwereld. 3) De ver-

') Bronnen en Grondslagen, bL 152-lf,4. 
') I. l. bl. 146. 
') l. I. bI. 173. Ik betwijfel of deze historische beschouwingen van H08K~TnA geheel 

juist zijn. 
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heerlijking van IRraël eu door Israël van de overige wereld, ziedaar 
de verwachting der oude Israëlieten van het Koninkrijk Gods." 

Bij hen evenwel ontbrak nog de overtuiging, dat iedere menschen
ziel een blijvende waarde heeft. Hl' werd enkel aan een onsterfe
l~ike bestemming der uitverkoren gemeente van .TAHvEH gehecht. In 
het oude lsrad werd het geheele volk gedacht als één persoon; het 
heette de Illan Gods, de zoon van ,lAHYEH, dièn God wel tuchtigt, 
maar toch altoos weder met liefdekoorden tot ûch trekt. Over 
het algemeen was b~i de oudelI het gevoel van volkseenheid sterker 
ontwikkeld dan dat van het recht der h\izondere per:;oonl~jkheid. 

Eerst dool' het Chl'istelldOl II, betoogt HOEKS'l'RA, is het ideaal van 
een zuiver geestelijk godsrijk, waarvan alle memeheu geroepen z~i II 
burgers te worden, in de wereld gekomen. Y oortaall is dat ideaal 
de machtigste factor del' beschaving. Godsvrucht eH zedel~ikheid, 

vroeger dikwijls gescheiden, zijn nll samengesmolten tot ééll geheel. 

Evellw~idig met HOEKS'J'HA'S beschouwingen over godsdienst loopen 
die over zedelijkheid. Op den laagsten trap van ontwikkeling wordt 
het onderscheid tussehen goed en kwaad nog niet gekend. Oor
spronkelijk hebben die termen enkel een ûnnelijke beteekellis. Zoo 
zegt de Bosjesman: goed is aan allderelI hUIl vrouwen te ontstelen, 
kwaad zich zijn eigell vrouw geroofd te zien. Doch op den duur 
ondervindt men, dat een samenleven VHU menscheIl slechts onder deze 
voorwaarden mogelijk is, dat de ûch vereenigende individuen hunne 
persoonlijke vl'~iheid beperken, teu einde daardoor in het bezit te 
komen of te blijven van goederen, die hun meer waard zijn dan 
onbegrensde vrijheid. 'l'ereeht zegt BAIN, dat er, behalve de grillige 
bepalingen, welke iu de wetboekelI der volken voorkomen, nog 
andere wetteu hestaan, welke evell onmisbaar zijn voor een meu
schelijke samenleving als voedsel voor het lichaam van ieder dier. 
Zoo wordt een algemeene wil geboren, die niet als een som en even 
min als een gemiddelde te beschouwen is, maar in houdt wat ieder 
wenscht, dat algemeene regel van halldeling zij, ook al zon hij voor 
zich zelf gaarne een uitzondering op dien regel willen. Gesteld dat 
in eene maatschappij alle personen diefachtig zijn. Scherp zal de 
algemeene wil tegen het stelen gericht zijn; immers niemand kan 
wenschen, dat anderen hem zelf nadeel toebrengen 1). Hier geldt 
het overoud spreekwoord: goede wetten worden geboreu uit slechte 
zedeu. De baatzucht van iederen individu wordt teruggedrongen 

1) Zedenleer. Deel 1 bI. 368. 
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door de werking der baatzueht van alle ovel'ige illdividuell. De zelf
vernietiging van het egoïsme is een del' twee wegell, op welke de 
zedel~ike ideei~n ontstaan. Het egoïsme der gemeensehap disciplineert 
het egoïsme van den enkeling. Op die wijze wordt de hurgerlijke 
zedelijkheid gehoren. Zoo is ervaring hier de grundslag van alle 
zedelijke kellnis, ervaring opgedaan ill het gemeenschapsleven, ill 
huisgezin, maatschappij en staat 1). 

Doch el' is nog een tweede factor van zedelijke ontwikkeling volgens 
HOEKS'fRA. De bestel! eu edelsteIl worden door de ondeugden van 
hUlI omgeving telkens op nieuw tot bewustzijn van 's menschen 
roepillg gebracht. Dool' hen ontstaat de hoogere zedelijkheid, welke 
zich ver verheft boven de bloot burgerlijke. Naast den werkelijk 
bestaanden algenleenen wil is el' een ideale aigellleene wil. Deze 
laatste wordt vertegenwoordigd door buitengewone mannen, profeten 
der toekomst; Z\i zijn hUil tijd vooruit, en daarom brengen zij dien 
tijd vooruit. In hen ontwaakt bewustzijn van den adel onzer natuur. 
Men spreekt ,an natuur in tegenstelling met bewust leven, maar 
men gebruikt dien term ook in edeler zin, van 's menschen waar
achtigell aanleg en hoogste bestemming. In dezen zin is de natuur 
van den mensch zijn waal' en hoogste ik, niet wat hij aetneeI, maal' 
,vat hij potentieel is. Van haal' getuigt SCO'fUS ERIGENA, in dit 
opzicht met MAE'fERLINCK eenstemmig: "Z\1 is de ware mensehelijkheid 
zelve, ongeschonden aanwezig bij goeden en hoozen. Door misdaden 
wordt z~j niet bezoedeld, maar in allen is zij rein. Zij is niet beter 
in de goeden of slechter in de boozen, aangezien zij volkomen vrij 
is van zonde. Maar Z\i is enkel als idee aanwezig." 2) 

Uit het voorafgaande bl\ikt, dat HOEKSTRA, zoowel aau het utilisme 
als &'111 de intuïtieve moraal betrekkelijk recht toekende 3). De bloot
hUl'gerl~ike zedeleer heet bij hem vrucht van ondervinding betrefl:imde 
wat noodig is voor instandhouding en hloei der maatschappij. Zij 
komt als een eisch der gemeenschap van buiten tot den mensch. 
Geweten is in zoover de tolk van den algemeenen wil tegenover den 
bizonderen. Z\in uitspraken klinken categorisch, omdat het bewustzijn, 
dat we tot de gemeenschap behooren, onafscheidelijk is van het 
besef, dat het algemeen belang boven het bizondere staat. Hier geldt 
met nadruk het woord, dat de regels voor de menschen zijn gemaakt, 
niet de mensehen voor de regels. Doch daarmee is niet alles gezegd. 

') Geschiedenis van de Zedenleer. Deel I, bI. 3. 
') Vrijheid in verband met Zelfbewustheid, Zedelijkheid en Zonde. 1858, bI. 50. 
') Geschiedenis der Zedenleer. Deel lI, bI. 224. 
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Een psychologie, die van al onze gevoelens van betamelijkheid en 
al onze oordeelen over wat behoorlijk is, wil rekenschap geven, moet 
nog op andere dingen letten. Indien we de poorten van het parad\is 
aan 01lS volk konden olltsluiten, door een onschuldige als misdadiger 
te bejegenen en hem op een duivelseiland aan gruwelijke folteringen 
te onderwerpen, dan zou de stem van het rechtsgevoel ons waar
schuwen, dat het een laagheid ware op die w~jze het geluk van 
millioenen te verzekeren. J.JHat m~i nog een ander voorbeeld noemen, 
dat ik aan HOEKs'fltA ontleen: "Het is zelfbedrog, zegt hij, indien 
de mensehen zieh uitsluitend als afzonderlijke, naast elkander staallde 
individuen beschouwen. Op de ll1etaphysische eenheid van ons geslacht 
wijzen tal Vfm feiten. Als wij bij anderen echten geestcsadel waar
nemen, geeft ons dit persoonlijk een verheffend gevoel. Omgekeerd 
schamen zieh allen, die waarl~ik menschen zijn, over de schande van 
hun naaste. De weldenhcnde verootmoedigt zieh over de heerschende 
zondell van zijn volk, ook al deelt h~i daar volstrekt niet in." 1) Deze 
woorden van Ho}~KSTHA ûjn behartigenswH<udig, vooral in onze dagen, 
nu door sommigen gezegd wordt, dat besehallfde mamlen, geroepen 
toollgever~ der opeJlhare meening te zijn, ook wanneer Z\i zwijgen 
als het. graf, niet verantwoordelijk mogen worden gesteld voor de 
misdadige politiek vall hun land, mits ze die maar in hun hart 
verfoeien. 'Vat daal' ook vau zij, waar de stem des gemoeds zich doet 
hOOI'en, verrijzen er nog hooger idealen, dan welke de vrucht der 
ervarillg van solidariteit vall belangen kunnen heeten. Dan ontstaat 
de droom van ccn koninkrijk der hemelen, \\·aarvan allen behooren 
burgers te Z~ill e1l welks komst ieder verhaasten moet. Hiel' vindt 
het z~il1 verklaring, dat de eelle lllellsch, daar hij enkel met feiteu 
rekent en het goede uitsluit.end in het gevoel doet bestaan, el' in slaagt 
zijn geweten in slaap te sussen, als het met zijn wenschen in botsing 
komt, terwijl een ander, die gelooft aan een zedelijke wereldorde, 
des noods martelaarschap verduurt, ten einde niet aan z~in plicht 
ontrouw te worden. 

De intuïtieve moraal heeft dus binnen zekere grenzen duizend
maal gelijk. Alleen wachte zij zich voor de dwaling, dat de thans 
aangenomen begrippen aangaande goed en kwaad voor geen ont
wikkeling meer vatbaar zijn. 're recht zegt HOl<~KSTltA, dat het ideaal 
in al z~jn zuiverheid eerst aan het einde van den langen weg der 
historie kan aanschouwd worden. Hier geldt het woord van deJl 
grootsten Grieksehen wijze: de natuur van een zaak is datgene, 

1) Zedenleer. Deel lI, blo 6lo 
Jaarboek 1901. 
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waartoe zij zich ontplooid heeft, als z\i haar volle bestemming heeft 
bereikt. Nadrnkkelij k verklaart HOEKsTRA dan ook, dat rede en 
geweten, schoon de eerste het lIleest onpeI'so(ml~ike en het laatste 
het meest eerbied waardige in den menseh, geen onfeilbaar kompas 
vertegenwoordigen; maar, zegt hij, toch moet men er op afgaan, 
want wie heeft eeu betel' ~ Het gezag van h~ibel of kerk kan el' 
niet voor in de plaats treden. "Zeker, iemand heeft gezag als hij 
recht van spreken heeft tm aan zijn woord mitsdien geloof toekomt, 
enkel omdat hij het gezegd heeft. Erkennen wij dit reeht, dan 
laten wij ons door hem gezeggen. Wij vertrouwen op hem, omdat 
wij hem recht van spreken toekeunell." Dat vertrouwen is een uit
vloeisel van de gesteldheid vau onzen geestelijken mcnsch, en zoo 
hlijft dus ook hier de diepste grond des geloofs suhjectief. 1) Wic 
aan rede en geweten het zwijgelI wil opleggen, ten einde des te 
beter naar de stem van een openbaring te luisteren, gelijkt op den 
dwaas, die, om behoorl~ik door een telescoop te zien, zich voor af 
heide oogell uitsteekt. (LEIBNI'!'Z). 

~ergens toont HOEKS'l'RA de theorie vall den geboren misdadiger 
te kennen. Intuschen zou h\j haar stellig valsch hebben genoemd. 
Het aangehorelle, waardoor de eelle individu hlijvend van den auder 
verschilt, hepaalt yolgens hem niet, of iemand dienaar van gerecll
tigheid dan wel halHllanger der ongerechtigheid zal worden. Het 
bepaalt niet of het karakter goed dan wel sleeht zal zijn, maar 
alleen de eigenaardige gestalte, die dat goed of sleeht karakter zal 
aannemen. Hier geldt het woord van PI,A'l'O: de schuld ligt bij 
hem, die de keuze doet, niet bij God. 2) Nader licht HOEKs'l'RA 
zijne hedoeling aldus toe: "men kan niet zeggen, dat bij het eene 
naturel de verzoeking tot slechtheid grooter is dau bij het andere. 
Het phlegmatisch temperament open baart zich in trouw cu stand
vastigheid, maar evenzeer in eigenzinnigheid en gierigheid. In den 
lichtvaardigen losbol herkent men de ontaarding van het sanguinisch 
temperament, doch, wanneer het op het goede spoor wordt geleid, 
heeft het opgeruimdheid en aangenaarnheid in het gezellig verkeer 
ten gevolge. 3)" Dit alles gelijkt als twee droppels water op hetgeen 
weinige dagen geleden, tijdens het internationaal congres voor crimi
neele anthropologie door LOMBROSO en z~ine volgelingen verkondigd 
werd. "Le criminel né", zoo heette het, "is niet onverll1\idelijk tot 
misdaad voorbestemd. Het hangt van de omgtandighedell nf, of een 

,) Het geloof des harten volgens het Evangelie, bl. 306. 
') Zedenleer. Deel I, bl. 239. 
3) Vrijheid in verband mp~ Zèlfbewnstheid, Zede.liikheid en Zonde. 1858, bI. r)3. 
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koelbloedüre natuur een wreed moordenaar eell eerzaam slachter 
'-.1 " 

dan wel een verdiensteliJ'k chirUl'!.! zal worden. De neiO'illO'en die 
LJ 0 ~ , 

ten slotte tot gruweldadell ,"oeren, zonden, indien ze b~itijds in een 
onschadelijke richtill!.! warelI !.!eleid, haren bezitter tot een llutticy lid . ~, ~ ~ 

del' maatschappij hebben gemaakt." Ook HOEKSTHA had dat alles 
kunnen sehrijven, lllaal' het zou hem weerhouden hebben aan geboren 
misdadigers te gelooven. Daarellboven zou hij el' nog iets aan hebben 
toegevoegd. 1\1 et KA:K'I' verklaart hij: het komt lJiet aun op hetgeen 
de natuur uit dell mcnseh, maar op wat hij uit zich zelf maakt. Dit 
laatste alleen bepaalt zijne waarde, daar het zijn eenig ollVervreemd
baar eigendom is. Alle tllldere goede en nuttigc eigenschappen 
hebhelI een prijs. Mell kali lIe om zoo te zeggell verkoopen, tegen 
andere kostbaarheden op een weegschaal leggen. Ieder talent heeft 
een marktprijs: de landsheer kall een r\ik begaafd lllellseh op allerlei 
w\ille gebruiken cn munt uit hClll Slaal1. 'relllperament heeft eeu 
afi'ectieprijs. Het doet iCllland pretti?: iu gezelschap ziju. Alleen 
het karakter heeft innerlijke waarde en is bovcn allcn prijs verheven. 

Hier vocgt het eeu enkel woord ovcrHOEKS'l'RA\; indeterminisme 
en over zijn strijd tc?:ell SCHOLTEN tc zeggell. 

Formeel zijn wij Hij, zegt hij, als wij, gel\ik aan denkende wezens 
betaamt, niet op indl'Ukken reageercn, vó6rdat rede en geweten hun 
votum hebben uitgesproken. Materieel ûjn w~j vrij, in zoo vel' wc 
alleen aau dit YotUlll gehoorlllunell 1). Aardig vergelijkt SCHOPENIUUEIt 
den mellsch, die zich door hartstocht laat verblinden, met eeu duellist, 
die reeds v6ór het commando woord losbrandt. Het is enkel fair play, 
zegt hij, strijdige voorstellingeu aan het woord te lateu komcn. Toch 
zijn de hartstochten \liet uit den booze. Integendeel zijn z~i wapeneu 
der kracht. Zonder hen zou de rede evclI werkeloos zijn, als cen 
kundig stuurman bij volkomen windstilte. "Hartstocht alleelI geeft 
aan afgetrokken begrippen en stellingen handen cn voeten, aau 
beelden eu teekenen geest cn tong en leven. Een gemoed, dat bewogen 
is, treft ieder doelwit llIet bijwndere juisthcid, ook al ligt het nog 
zoo ver af. Dc volmaaktheid del' ontwerpen, de kracht waarmee ze 
uitgevoerd worden, de ontvangenis en geboorte vall nieuwe denk
heelden en uitdrukkingen, de arbeid en de rust Vall d~n wijze, het 
ligt alles begraven in den vruchtbaren schoot del' hartstochten" 2). 
Aan delle woorden van I-IAMAN:K schenkt HOEKS'fRA zijn volle goed
keuring. Evenwel voegt hij er aa.n toe, dat zelfs de heiligste geestdrift 

') ~eden)eer. Deel I, bl. 258. 
') " "I, bI. 323. 

2* 
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ophoudt goed te zijn, als zij niet aall rede eu geweten onderworpen 
lSo Men moet zich overtuigd hebben, dat het beoogde doel goed 
is, en tevens, dat het streven lIual' dat doel past in den samenhang 
van ons leven 1). 

Dat alles, zal men zeggen, rijmt voortreffelijk llIet het determinisme, 
volgells hetwelk al onze handelingen uitdrukkingen vau indrukken 
zijn en dus aan het type der reflcx bewegingelI beantwoorden. Ook 
die handelingen maken daarop geen uitzondering, b\l welke lIudenken 
tllsst'hen indruk en reactie wordt ingeschoven en dus de terugwerking 
op wat de buitenwereld te ziClI, te hooren ell te voelen geeft, Hiet 
rechtsstreeks, lUaar langs een omweg tot stand komt. De tussehell
sehakel, die bezinning heet, wordt in het zenuwstelsel dool' een functie 
der eelltrale deelelI vertegenwoordigd. Die centra worden door tIe 
zinnelijke indrukken, welke langs de naar binnen gaande zenuwen 
stl'oomen, tot een verrichting geprikkeld, welkc zich aan het bewnstzijll 
als beraadslaging voordoet, en op hunne heurt prikkelen zij dc naar 
buiten gaande zenuwen, om zoo de uitkomst der beraadslaging in 
eeH zekere handel wijze te vertolken. De celltrale deelen kunllen hij 
dien arheid zich niet anders gedragen dan overeenkomstig hUil gesteld
heid. Alles is hier zuiver mechanisme. 

HO]~Ks'('RA ontkent niet, dat, als men het menschelijk handelen uit 
een natuurkundig oogpunt beschouwt, dit de eenig mogelijke ziens
wijze is. De werking van rede en geweten is dan slechts een golf 
in den vloed der gebeurtenissen en de keten van physische causaliteit 
loopt onafgebroken door den mensch henen. Het afdoend bezwaar 
tegen zulk een objectieve theorie is intnsschen, dat het bewuste leven 
voor den physicus als zoodanig niet eens bestaat eu hij dus geen 
recht heeft er zijn methode op toe te passen. Voor hem is er enkel een 
wereld van rhythmisch heen en weder dansende stofatomen. Hij houdt 
op physicns te zijn, zoodra hij spreekt van een iX:, dat beraadslaagt 
en voorkeur schenkt. 'Vanneel' de mensch, die slechts in de tweede 
plac'lts physicus is, vergeet, dat h\i vóór alles menseh is, en dan aan 
zich zelf in het mechanisme, dat hem als physicus voor oogen staat, 
een plaats tracht aan te wijzen, raakt hij met zich zelf verlegen. 
Dat zelf ontglipt hem, telkens als hij het in zijn zinnelijke wereld 
tracht op te nemen. Waarom het niet in de sfeer van het onzinne
lijke gelaten, waar het alleen te vinden is? Zeer van pas heeft 
HOEKSTRA als motto boven zijn. boek aan vrijheid gewijd, het woord 
VHn AUGl:STINUS geplaatst: Noli foras ire, in te redi; in interiori 
homine habitat veritas. 

') J. 1., bI. 329. 
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W ij lezen in dat boek: waar de mensch tot zelfbewustzijn komt, 
grij pt er niet een voortgezet natu urproces plaats, maar iets geheel 
nieuws, een handeling Vim het Ik, waardoor het Ik geboren wordt. 
De geest - ziedaar de groote waarheid door FICH'fE, SCHELLING, 

HEGEL tot helderheid gehracht. een reuzenschrede op den weg der 
wijshegeerte - de geest, het denkend en willend 11.-, is datgene, 
waartoe dat Ik zich zelf gemaakt heeft. Meu zal zeggen: om zich 
zelf als een Ik te kelluen, moet men reeds als een Ik bestaan. Maar 
dan begrijpt men niet, dat er van prioriteit van het zelf tegenover 
het zelfbewustzijn geen sprake kan zijn. rrot het wezen van het zelf 
hehoort, dat het dubbel bestaat: als subject en object. Prioriteit 
komt toe aan het natllurleven. Heeft dit zich in het menschelijk 
orgallisme tot zulk een hoogte ontwikkeld, dat de daartoe vereischte 
voorwaarden aanwezig z\in, dan rukt het Ik zich los en komt zoo 
tot zieh zelf. Zonder vrijen ~wil zou er geen zelfbewustzijn bestaall. 
Het besef van Zelf te zijn en Zelf te handelen is tevens het besef 
van toevallig te handelen. De mensch leeft oorsprollkelijk buiten 
zich zelf, lllaar er komt een oogenblik, waarop de stroom van het 
hepaald wordelI afbreekt ell hij zieh zelf vindt door innerlijke zelf
hepaling 1). 

Elders zegt lJoEKS'I'RA: zoodra het zelfbewustzijn ontwaakt, hegint 
er een betrekkelijke onafhankelijkheid van het leven des geestes; 
terwijl de stof van het lielmulIl voortdurend wisselt, blijft de geest 
door zijn zelfbewustzijn dezelfde. Het mensehenleven is de steed~ 

voortgaande scheiding des geestes van de natuur, om, na voltooide 
seheiding, als geest te bl~ivell voortbestaan. Scheiding is oorspronke
lijke eellheid hij wordend onderseheid. 2) 

Nog elders zegt hij: 1k beteekent niet: Ik die denk. Het denken 
is het meest onpersoonlijke. Ik beteekent : Ik die wil, die voorkeur 
sehellk. Terecht zegt FICH'fE: het Ik is niet eell hestaalld ding, maar 
een handeling, nieht eille 'rhat8aclie, sondern eine 'l'hatliaJldlull.'7 3). 

lIet denken gehoorzaamt aan den wil. De gedachten der profeten zijll 
aan de profeten onderworpen 4). Zonder vrijheid zouden we altoos 
door den stroom onzer gedachten meegesleept worden, maar we hebben 
het vermogen om sommige voorstellingen te laten glippen, andere 
vast te houden, nieuwe b~j de aanwezige te voegen en hlllgs dezell 
weg aan den loop onzer denkbeelden zelfstandig een bepaalde richting 

') Vrijheid in verband met Zelfbewustheid, Zedelijkheid en Zonde, bI. 127. 
') 1. 1., hl. 124. 
S) Zedenleer. Deel I, bI. 216-218. 
') Vrijheid in verband met Zelfbewustheid enz., bI. 1ï3. 
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te ~evell, zoodat teil slottc de heslissing geheel iet:,; anders is dan het 
meehallisch product der voorstellingen 1). 

Volgcns dat alles zijn dus \Tijheid, persoonlijkheid, l':elfstan<1igheid, 
\'Crmogell om aan te vangen, een en hetzelfde 2). Aardig ze~t Ho}~KS'I'RA: 
imhen de dieren konden spreken en toch, \\"at IHttuurl\ik ongerijmd 
is, daarbij diereu hIeven, zondeu ze Hooit \Ta~en: wat I':llllell we aall
vangen ~ Immers llllll geheclc doen is eeu voortl':t'tten vall bet leven 
in bepaalde richting, welke alleclI gewijzigd wordt door omstandig
heden van buiten, terwijl ook dan de llatuur der soort het exemplaar 
determineert 3). 

Maal', zal men vragen, wordt 's mellsehell keuze dan niet op ieder 
oogenblik bepaald door \Yut hem het meest wenseltdijk toe:;chijnt? 
HOEKSTRA geeft het volgend, afdoend beseheill: De begeerlijkheid 
van twee dingen llIoet soms Baar wo \'er:,;chillelldcn luaatstaf wonlen 
heoordeeld, dat el' van minder of meer begecrl~ik geen sprake kan 
zijn. ~lell kan het gewicht eClIer waarheid niet in pondell, grootheid 
\'an geest niet in elleuwat uitdrukken. Zoo ook bestaat cr geen 
gemeene lllaat voor het zedel\ik goede en het zinnelijk aangename 4). 

HOEKSTRA neemt dus kiesvr\jheid aan, het vermogen om, zoolang 
de zedelijkheid nog in wordenden staat verkeert CH het karakter lIiet 
geheel ge\'ormd is, aan het leven grootere of kleinere welHlillgen te 
geven. 's Menschen zedelijk bestaan is wcl in den regel voortzetting, 
maar toch soms nieuwe aan\'ang 5). 

Zoo'n aanvang heeft HOEKSTRA niet trachten te verklaren, zelfs met 
lladl'llk ollVerklaarbaar genoemd 6). :Natuurlijk, want hij past niet in 
een mechanisch verband. Daarom bepaalt HOEKSTRA el' zieh toe te 
zeggen, dat een vrije, toevallige keuze dan plaats grijpt, als zij niet 
het uoodl':akelijk gewrocht is van del':e drie factorelI : \; lllellschen 
individualiteit, z~jn oogellblikkelijkell toestand en ziju omgeving 7). 

Het is de vraag of hij ZOO'1l Vl'\ie keuze niet een vierde factor 
in het spel komt, een factor, dien HOEKSTRA elders zeel' goed toont 
te kelmen : de idee des lllensehen, zijn ware, ollverwoestbare natuur. 
Dan zou alleen h\1, b~j wien het goddelijke in den ltleJl:,;eh z\in 
gedragslijn bepaalt, met reeht kunnen zeggell: ik wil. HOEKS'rRA 

') I. 1., bI. 166 en 167. 
') 1. 1., bI. lBO. 
') I. 1., bI. 113. 
') Vrijheid in verband met Zelfbewustheid enz., bI. 148. 
S) I. 1., bI. 111, bI. 87. 
') 1. 1., bI. 106. 
') 1. 1., bI. 78 en 132. 
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:-;chij ut dit werkelijk bedoeld, maal' hier op minder doeltreffende 
lllalller dUIl gewoonl\ik zijne ûenswijze geformuleerd te hebben. 

Eeuwenoud is de vraag of de mensclt bloot een stuk natuur 
il', dan wel binnen zekere grenzen een onaflJankel\ik wezen, een 
imperium in imperio. Venvant daarmede is een auder probleem, 
lIlaat' van nieuwen datum. Het hetreft de plaats der groote mannen 
in de geschiedenis. Souunigcn zeggClJ, dat de wereld zou stil staan, 
indiell er niet bij tusschenpoozen geniel;n geboren werden, die hun 
tijd een schrede of wat vooruitbrachtelI. Anderen meenen dat de 
heroën ValIons geslacht, "'el verre van nieuwe perioden te doen 
aanbreken, eenvoudig gewrochten 'lijn yan hun eeuw. Zij drukken 
niet hUil stempel op delJ tijdgenoot eu werpen niet een ferment in 
de geestelJ, lllaal" 'lijn enkel resultalltell van het ras, het klimaat 
en de soort val! beschavillg. te midden waarvan zij geboren worden. 
Persoonlijke imlocd is nul of nagenoeg nul. Gelijk de boom en 
groeien en vruchtelI voortbrengen, het Z\i wij waken of slapen, zoo 
doorloopeu 001;: de geslachtelI del' lllenschell den weg, die hun door 
de wetten der geschiedellis is voorgeteekend, wat ook de individuen 
llJogen doen en laten. Ziedaar de evolutieleer van BueKLE, SPENCEU 

el! anderen. 
Hm;KsTHA, de indeterlllinist, komt daartegen met nadruk in ver

zet. "rl'en onrechte, 'legt hij, stelt HEGEL de individuen voor als 
onpersoonlij ke werktuigen in de hand van den wereldgeest. Hij 
laat ideeën en beginselen, evenals de zon, uit kracht van een eigen 
beweging over de menschell opgaan, lllaar vergeet, dat de Wil der 
waarheid en gerechtigheid slechts door mel!schelijke illspanning bovelI 
den horizont verschijnt." 1) Elders schenkt hij z~in bijval aan dezc 
woorden van JEAN PAUI,: ons geslacht ontving al zijne academische 
graden uit de hand van enkele ongewone leidslieden del' geesten. 
Geheele volken sta.an jaren lang op denzelfden trap van beschaving: 
een machtig genie verschijnt en werkt beslissend. De menschheid 
wordt, gelijk het oude Egypte, door Godeu geregeerd. LVTlllm, 
LF.JBNI'I'Z, ROUSSEAr, KAN'!', }<'ICHTE zijn als de geboorteIl eelle!' 
koningin in den bijenzwerm del' menschheid. Ze ,vorden door 
duizenden werkmenschen gevolgd, tot dat een nieuwe koningin hen 
van de oude verveemdt. De zoogenaamd populaire auteurs zouden 
zonder die genieën, naar welke men den tijd als naar consuls 
rekenen moest, niets hebben mee te deelen. " 2) 

') Zedenleer. Deel I bI. 194. 
') De Hoop der onsterfelij kheid, bI. 356. 
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Ik geef hier aan HOEKSTltA gelijk. Natlllld\jk moet mell met 
PASCAL erkennen,' dat, naar gelang iemand zelf meer geest heeft, 
hij ook meer origineele individuen ontdekkcn zal: allednagsehc lieden 
merken geen onderscheid ttlssehen de menschcn op Voorts spreekt 
het van zelf, dat het niet genoeg is eeH genie te zijn om een gids van 
duizenden te worden. Men moet passen bij zijn omgeving om vat op 
haar te krijgen en treedt anders, hoe rijk begaHfd ook, niet in het 
volle daglicht. Doch het genie, dat juist op zijn t\id en als geroepen 
komt, bepaalt wel degelijk den koers, dien een volk zal illslaaJl. 
Alg een natie in labiel evenwicht verkeert, is het heslissend of haar 
van links dan wel van rechts een stoot wordt gegeven. 'ren ge
volge van allerlei omstandigheden helde Engeland er sedert eenigen 
tijd toe over zijn geïsoleerde positie als cilandrijk te verlaten. Het 
imperialisme zou gezegevierd hebben, ook Wilder CHAMBEIU,AI~, 
MIJ,NER en RHODES. Doch moest dit lIid een andere gestalte aan
nemen, al nam' gelang Heidellen of Christenen zieh aall het hoofd 
der beweging plaatsten? 'roen Frankrijk door ~ijll groote revolutie 
tot regeeringloosheid en namelooze ellende was vervallen, moest het 
door een genialen architect weer worden opgebon wcl om te kUllllen 
voorthestaan. K APOLEOK heeft die reuzentlk'lk volhracht. Zou de 
wereld er op dit oogenhlik niet eenigszins anders uitzien, wanneer 
een heros Illet even scherpen hlik op de werkelijkheid als de groote 
Corsicaan bezat en gelijke kracht naar geest en lichaam, doch Üwens 
met gloeiende liefde voor vr~iheid en recht en diepen eerbied 
voor het echt mellschelijke in den mensch den gigantcnarbeid te 
volvoeren had gekregen? Neen, de massa maakt niet hare groote 
mannen, veeleer kan meJl zeggen, dat zij de massa modelleerCIl. 

Volgens een fijne opmerking van WII.LIAM .Lums str\idt de theorie 
nm SPE~TER ook met de ontwikkelingsleer der hedendaagsehe wJtuur
kundigen. DARWIN maakte onderscheid tnsschen oor~aken, die een 
individueele variatie voortbrellgen, en oorzaken, die haar !u[Julltaveil. 
Past een variatie bij de omgeving, dan blijft zij door natuurkenze 
in stand; in het tegengestelde geval wordt zij teruggedroJlgen. Manr 
van de moleculaire werkingell, waardoor variaties haar oorsprong 
nemen, weten wij niets, of hoogstens dit alleen, dat zij reeds vóór 
de geboorte van het individu haar invloed doen gelden en niet uit 
de omstandigheden kunnen worden afgeleid. Pas dit op de genieën 
toe: de gevolgtrekking ligt voor de hand. 

Doch wanneer de leidslieden der volken scheppers der toekomst 
zijn, wat waarborg hebben wij dan, dat niet door een opeenvolging 
van booze genieün het rijk van Satan wordt uitgebreid? Aan hen 
die beweren, dat door een indeterministische beschouwing der ge-
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sehiedellis de vooruitgang aan het spel van het tocval wordt pl'ijs
gcgevell, geeft HOEKS'fRA een antwoord, dat in hoofdzaak aan ZELLJ;~R 
werd ontleend. 1) Om duurzaam over den wil der menigte te 
heersehen, moet men Of haar stoffelijk welzijn Of eeu zedelijk belang 
hevorderen. Die heersehapp~i eindigt noochakelijk, zoodra er wordt 
ingezien, dat noch het een, noch het ander plaats grijpt. Naar
mate zelfzuchtige sluwheid haar doel beter bereikt, treedt het meer 
aan het licht, waarom het haar eigenl\ik te doen was. Juist haar 
zegepraal doet haar in de openbare meening den bodem onder de 
voeten wegzinken. Alleen het goede heeft historische duurzaamheid, 
want iu het goede vereffenen zich alle hijzolldere belangen. Zelf
zuchtig streven gaat te gronde, wowel door zijn innerlijke nietigheid 
als door de tegenspraak van buiten, die het te voorschijn roept. 
Denken "-e mUI de geschiedenis in het groot, dan is het levens
wijsheid niet de eisehen der zedewet te miskennen; dun is dat, wat 
hl ij V('l1den cl uur heeft, ook dat wat zijn moet; dan is het werkel\ike 
redelijk en het redel\ike werkelijk, omdat alleen het redelijke in 
overeenstemming is 1IIet 's lllensdwn natuur en omdat alleen \\'at in 
overeenstemming is met 's lllenschen natuur algemeenc en blij veilde 
ondersteuning kan vindel]. 

In overeenstemming met 's mensehen natuur als een ~0oll 'iiOÀITIY.àll 

acht HÛ}~KS'l'RA het, dat :o;leehtheid door straf beteugeld wordt. Vun 
'I'OLS'l'Oï's weerloos Christendom wil hij niets weten. "Behoort men de 
leer van Jezus, dat men den hooze lIiet wederstaan moet, letterlijk op te 
yatten, dan zou hij een beginsel hebben uitgesproken, dat de lllaat
sehapp~i ornvenverpt. Jezus bedoelt niet, volgens HOl~KS'l'RA, wat h~j 
schijnbaar zegt. Hij wil alleen klem en nadruk leggen op den heiligen 
plicht der vergevende liefde 2)." 'l'erecht gaf SOLON op de vraag: ,,\Vat 
de mensehen er vooral toe brengt om ~lecht te haudelen~" ten ant
woord: "Als men goeden en slechten over één kam scheert." Niet on
aardig vergelijkt PA ULSEN de maatschappij als reehtsgemeenschap met 
"een omdijkt land; de plicht jegens alle ingelanden vordert, dat Inell 
zelfs het kleinste reetje in deu dijk stoppe, omdat anders de gellCele 
streek onderloopt. Niemand lllag zieh onreeht lateu welgevallen, waar 
hij ter wille der maatsehappij zijn recht handhaven moet 3)." 

H01<jKS'l'ltA had er aan kunnen toevoegen, dat de gevaarlijkste 
misdadigers dikwijls niet in de gevangenissen, lllaar op de toppell 

I) Vrijheid is verband met zelfbewustheid enz. bI. 351. 
') Zedeleer Deel III bI. 211. 
') 1. 1. bI. 216. 
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tIel' samenleving, onder de machthebbers, worden aangetroffen, cn dat 
dit de schuld del' volken is. Jndien vol~eIIs den wensch van vVn,uAM 
}IOURIS iedere snoodaard, hoog of laag gezetelI, door alle fatsoell
lijke menschen voor dood werd verklaard, zon de geschiedenis vall 
ons geslacht spoedig ophouden een tOOlleel te zijn, waarvan men zich 
met ergernis afkeert. Doch daarvan Z~ill we nog ver af, nu in onze 
dagen zelfs het vroeger idealistisch gezinde Duitsehland de zooge
naamde reaalpolitiek huldigt, een politiek, die zich enkel om helangen 
bekreunt eu niet naar recht of onrecht vraagt, een politiek, waarvan 
Prof. V Al,ETO~ de treffende signatuur gaf in deze woorden: "I)e 
diplomatell bidden lIiet, maar indien ze het deden, dan zouden ze 
bidden: ,,0 God, geef dat er weer een paar zendelingen vennoord 
worden, op dat we eeu haven of een provincie van China kUBuen stelen. '''' 

Na al het gezegde kan het ons niet verwonderen, dat er volgens 
HOEKS'l'RA voorloopig geGil echte deUlOcratie te wachten is. 'Vat 
men zoo noemt, dat was en is: heerschappij van invloedrijke per
sonen, aan wier leiband het volk loopt. :Feitelijk is er nooit en 
nergemi een ejgenl~jk gezegde volksregeering geweest. Het volk, 
zooals het nu eenmaal is, kan in willen en handelen vergeleken 
worden met de baren der zee; het werpt wat het vandaag besluit 
dikwijls morgen omver. Vooralsnog behoort het niet tot die schonnen, 
die in aantrekkelijkheid winnen, als men ze en négligé ziet. 'l'ereeht, 
zegt HENRI MAINE, dat er, sedert de lang verloopen eeuwen, waarin 
de Romeinsche keizers afhingen van de genade der Praetorianen, 
geen tijdperk is te noemen, waarin de onzekerheid der regeering 
zoo groot was als thans in die landen, welker regeerders zaakgelas
tigdell der kiezers zijn 1). 

Het schoonste boek, dat HOl~KS1'RA geschreven heeft, is Buar mijn 
oordeel: de Hoop der Onsterfelijkheid. 

Men zal vragen hoe HOEKS'l'RA er in geslaagd is over het leven 
hier namaals, waar men niets van weet, een lijvig werk te schrijvelI. 
Het antwoord luidt: HOI~KSTRA spreekt enkel over het geloof aan 
zoodanig leven. Men moet niet trachten, zegt hij, de eeuwigheid 
op te hangen aan een spinragdraad. Geheel iets anders is het de 
hoop der onsterfelijkheid voor het denken te rechtvaardigen, geheel 
iets anders de onsterfelijkheid zelve te willen betoogen ll). 

Ook hier is HOEKSTRA er op uit te toonen, dat de overtuiging 

1) Zedenleer. Deel II, bI. 368. 
') De Hoop der Onsterfelijkheid, bI. 3. 
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vall hen, die de onsterfelijkheid 100eheJlen, evenzeer als 11e over
tuiging vau heli, die ham annnemen, ,vaarIijk geloof is el! dus iu subjee
tieve gronden wortelt. Op de resultaten der wetenschap kan men 
zich noch pro, noch contra beroepen. 

De stelling h. v., dat alles wat ontstnall is, ook vergaan moet, klinkt 
hij het eerste hooren zeer aannemelijk. Zij zou juist wezen, indien 
men begin en einde mocht opvatten als correlate begrippen, welke 
even onafscheidel\ik samen hangen aIs oorzaak en werking, noord Cl) 

:luid, enz. Doch begin en einde :lijn grenzen, die ieder geheel op 
ûeh zelve staan 1). Alleen dit moet worden toegegeven: indien iets 
geboren is uit eindige oorzaken, dan kan het ouk ten gevolge van ein
dige oorzaken weer vergaan. Het is dus de vraag of dat, wat onzen 
geest in den waren zin tot geest maakt, aan eindige oorzaken moet 
worden toegeschreven. Reeds de wijzen der oudheid hebben het 
als een tegellstr~idigheid ge\'oeld, dat een veranderlijk en vergankelijk 
scllepsel zich eeuwige waarheden ~ou toe(~igellen. ARISTOTEL1~S nalll 
om die redell aall, dat het redelijk denken, hetwelk op het eeuwige 
is gericht, alleen verklaard kou worden uit iets in den menseh, dat 
boven wisseling van tijd verheyen is; hij noemde het: de actieve 
rede, het. eeuwige, het goddelijke in den mensch 2). 

Men w\ist op de orde der llatuur, volgens welke enkel de ge
slacht.en blijven; maar wanneer men door deze analogie, aan de dieren
wereld ontleend, bewijzell wil, dat er geen onsterfelijkheid is, dan 
is dit betoog uiterst zwak. Hoe zou iemand in ernst kunnen be
weren, dat even als bij de dieren, zoo ook h\i den mensch, de 
voornallle bestelllming van het individ n gelegen zou z~in iJl de voort
plallting van het geslacht? Ik kan mij geen gezonde menschenziel 
denken, zegt HO]~KS'l'RA, in welke niet het duidelijke besef woont, 
dat eigene, geestelijke ontwikkeling haar levensdoel i". Ook in het 
onvergelijkelijk schoone scheppingsverhaal VHn Genesis I \yordt reeds 
aangeduid, dat mensch en dier in dit opzicht lijnrecht tegenover 
elkaar staan: terw~il het van den mensch heet, dat God hem schiep 
Banr zijn beeld en gelijkenis, heet het vrln de ovel'ige schepselen, 
tot tiell maal toe, dat God ze schiep "naar hmmen aard" 3). 

Van den anderen kant bewijst het feit der disharmonie tussehen 
mensehelijke verdienste en lotsbedeeling niets voor de onsterfelijkheid. 
Alleen begrippen, die tot hetzelfde gebied behooren, kunnen in ver
houding tot elkande~ staan; dus is het denkbeeld van een wanver-

') De Hoop der Onsterfelijkheid, bI. 83. 
') 1. 1., bl. 84. 
3) I. 1., bI. 88 en 89. 
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houding tusschen deugd en uitwendig lot op zich zelf reeds een 
dwaasheid. .Als 'Y~i van zedelijk leven enkel zedelijk geluk ver
wachten, kan el' van wanverhouding nooit sprake zijn. De geschie
denis, vooral die vall het oude Israël, leert ons, dat het hesef van 
verantwoordelijkheid, of het geloof aan vergelding van goed en kwa~l(l 
niets met de hoop der onsterfelijkheid te maken heeft en dat zij 
zich dan alleell innig verbinden, als men reeds een toekomstig leven 
venvacht. 

Zoo de oude volken aall somllligen onsterfelijkheid toekenden, 
dan mtnH:'1I zij aan dat deze door den dood niet getroffen werden, 
lllaar naar lichaam en ziel beiden voortleefden. V óór het ontstaan 
van het Christendom olltmoeten w~i volgens HOEKSTlL\ in de klas
sieke wereld lIergens, tenzij bij een enkelen philosoof, het geloof 
Hall de onsterfelijkheid der ziel. 1) 

,,'aarop steunt dat geloof? 'Vaarop moet het steunen om den llaam 
van redelijk te verdienen en dus het tegendeel van willekeur te zijn? 

Alleen Z\L zegt HOEKSTRA, kunnen redeI~ikel' wijze aan hun on
sterfelijkheid geloovell, die tot het besef zijn gekomen, Hiet alleen 
dat geheel 011S aardscll bestaan zich slechts dan begrijpen laat, als 
het een inleiding is, maar ook dat dit geloof onmisbaar is voor 
het waarachtig leven des geestes, dat het een levenswaarheid is. Het 
zijn dus alleen innerlijke motieven, die tot geloof aan ollsterfelijkheid 
dringen. Dat geloof is een daad, die zonder den wil om te ge
looven niet tot stand komt. De erkenning van verstandswaarheden 
daarentegen gaat buiten den wil om. 2) 

Met levendigen hij val citeert HOEKSTHA wat .1. G. :FrcHTE mms 
schreef: de ware liefde is alleen op het eeuwige gericht; daaraall 
ontvlamt zij, daarin alleen rust zij. De rnenseh kan niet zich zelf 
wezenlijk liefhehben, tenzij hij in zich iets eeuwigs ziet. ZOllder 
dit kan hij zich evemin achting toedragen. Nog veel minder kan 
hij iets buiten zich liefhebben, als hij het niet kan opIleInen in de 
eeuwigheid van zijn gemoed. J~n HOEKS'rttA zelf zegt: ieder mensche
lijk individu vertegenwoordigt bij vet'eischte ontwikkeling een eigen 
gestalte der menschelijkheid en is dus waard om voort te leven. 
De echte idealist tracht alles wat hem omringt met zich in harmonie 
te brengen. Geheel zijn levensrichting is deze, dat h~i de wereld 
schoon er en heerl~iker opbouwt en in de aanwe2;ige werkelijkheid met 
al haar arbeid, strijd en wanklanken het voorspel van iets beters ziet 3). 

') 1. 1., blo 201. 
') 1. 1., bI. 46. 
') 1. 1., bI. 406, 
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Nog elders wgt h~i: welke ook onze levenstlwk zij, trouwe en 
liefi.levolle toewijding schenkt een mensch een gevoel van eigenwaarde 
eu dit kan een opell deur worden voor het geloof aan een eeuwig 
levell. ,,(JoE'rHE beweert zelfs, in navolging van KANT, dat nooit 
een mensch vau daad en kracht aan eigen onsterfel~ikheid heeft 
getwijfeld. De hooge beteekenis, dien arbeid heeft voor den men
schelijken geest, gold GOE'rH]'; voor eell bewijs van 's rnenschell eeuwige 
bestemming. " 

Men zal vragell: hoe kon HOEKSTRA, (lie den menseh niet uit twee 
deeleu, ziel en lichaam, liet bestaall, aan onsterfel~ikheid del' ziel geloovell? 

Eeu afdoend antwoord kall ik hier niet geven. Een villgerwljziug 
yiudell we daarin, dat h~i de uitgehreide, honte wereld del' zinnen 
lIi('t voor een zelfstaudige werkel\ikheid hield. '''el meende hij, dat 
zij heter het wezell der dingen vertolkte dan de wereld der natuur
kundigen: een donker en stil universum van rusteloos en op een
vormige w~ize heen en weder slingerende atomen, een graf, waaruit 
hier eH daar lichtende en klinkende punten, gevoelige wezens op
dnikClI, om ~poedig weder in den nacht weg te zinken. rregen de 
heersehende beschou \Ving der natuurkundigen trok H01':KSTRA hier 
lIlet FI';CHNI<:R ééne lijn. 

Ook W\ist hij er op, dat zelfbewustzijn, het hewnstAin van de 
eigen persoonlijkheid, niet aan hepaalde stof gehonden is, want in 
den loop van een lang leven blijft geen atoom in het menschelijk 
lichaam hetzelfde, ten\"\i1 1I0gtans de grijsaard zich de tooneelen uit 
zijn jeugd herinnert. rl'en slotte herinnert h~i aan de grenzen onzer 
kennis. KAN'I'," zegt h~j, heeft de denkende wereld lIIet deze waar
heid verrijkt: het besef van niets ohjectiefs te knnnen weten is de 
eerste sehrede op den weg der ware wijsheid 1). HOEKS'l'RA voegt 
er aau toe: lntusschen was niet afbreken, maar opbouwen het doel 
van KAN1'. Hij moest de oude metaphysica met hare phantasieën 
over de bovenzinnelijke wereld uit den weg ruimen, om het terrein 
te effenen voor die immanente, subjectieve kenni~, die niet tot de 
categorie van het weten, maar tot die van het geloof behoort 2). 

Door het bezit vau zoodanige immanente kennis is HOJ<;KS1'RA zijn 
leven lang gelukkig geweest. 

Ieder hegrijpt wat zulk een man voor z~ine discipelen was. 
Hij stond als een der corypheeëll der moderne richting bekend. B~i 

') Zie de Rectorale rede van HOF.KSTRA als waarnemend Rector Magnifieus, uitge
sproken op 20 Sept. 1881, getiteld: "Het jaarcijfer 81", bI. 9. 

I) 1. '1 bI. 15. 
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gelegenheid vun zijn 25jarig hoogleeraarschap in 1882 zeide de heer 
.1. BOETJE, woordvoerder der feestcommissie, dat de moderne richting, 
uit Yersta11l1el~ike behoeften geboren, uiet j \list in de eerste plaats 
geschikt was gebleken om de fijne bloesems van het godsdienstig 
leven te doell ontluikelI. Maal' HOEKSTItA was voor hem en zijne 
cOll1lllilitolles nog iets meer eu beters geweest dan een goed docent, 
die de theoretische zijde vall hun natuur tot ontwikkeling wist te 
hrengell. Aan hem haddell zij het te dankelI, dat zij "geen vreemde
lingen" waren in het lllenschelijk gemoedsleven. "Gij, HOEKS'l'RA! 
zeide de redenaar, hebt in ons het geloof gevoed, dell ernst ver
meerderd, ons bij het idealisme bewaard." Daarom werd hem ter 
herinnering aan dit zilverelI jubilé een door BART VAN HOYE ill 
marmel' gebeiteld beeld van Pr,ATo, den grooten idealist onder de 
oude wijsgeerelI, aangebodelI. 

Merkwaardig is het dat HOEKs'rRA uitsluitend door zijn colleges 
aanzienlijke opvoedende kracht heeft weten te ontwikkelen. Pel'
soonlijkell omgang had hij met zijn studenten weinig of niet, hef, 
eenzaam studeenertrek stond zelden \'001' heli open. Maar hij wist 
zijn lessen zoo in te richten, dat zijn hoorders niet enkel voedsel 
voor hun verstand, doch tevens voor hun geBlOed en hUIl wil ont
Yingen. ])e gl'Oote geleerde heschouwde zich kennelijk geroepen 
om voortreffelIjke Evangeliedienaars te vormen. Uit zijn gedrukte 
colleges hlijkt, hoe hij el' op uit was aan zijn leerliugell woorden 
te doen hoorell, welke ze later met vrucht op den kansel kondell 
hrengen. Aan verlichting zonder meer werd lliet door hem gehecht. 
"Deze soort van beschaving, zeide hij, maakt het 'verstalHl ww hen, 
die zedelijk nog niet op eigen voeten kunnen staan, ontijdig los 
van alle uitwendig gezag. Gaat vermeerderde kennis niet gepm\l'(l 
met toenemend plichthesef, dan voert zij allicht tot sophistische 
sluwheid en daardoor tot zeden bederf". 1) Als een echt Doopsgezinde 
was HOEKS'fRA door en door practiseh. Ik zou el' verschillende be
w~izen van kunnen geven, een enkel voorbeeld moge volstaan. Ver
trou\ven, zegt hij, moet ge op het mensehel~jke in iederen mensch, 
zelfs bij den grootsten misdadiger; wantl'Ouwen tevens moet ge 
iederen 11 ollbekenden persoon. 

De oudere leden van onze Akademie weten wat HOI<;KSTItA in 
haar midden is geweest. Zij herinneren zich z~i 11 scherpzinnige ver
handeling over den grondslag van het onvoorwaardelijk plichtbesef, 2) 

') Zedenleer I, bI. 129. 
') Verslagen en Mededeelingen der Koninklgke Akademie van Wetenschappen, Af

deeling Letterkunde. Tweede Reeks, Derde Deel, Eerste stuk 1873. 
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zijne bijdrage over PnmARUS 1) en vooral zijne schitterende studies 
over de wangunst der goden naar het Grieksche volksgeloof. 2) Met 
groote geleerdheid betoogde hij hier, in strijd met de heerschende 
meening, dat het gedrochtelijk denkheeld, volgens hetwelk de goden 
op (Ien voorspoed, zelfs der rechtvaardigen, jaloersch zouden zijn, 
Biet uit de periode der frissche, uije vroomheid dateert. Het is 
waarschijlllijk olltstaan in de dagen van scepticisllle, toen bespotters 
van het volksgeloof uit de mythen tot het wezen der godelI gingen 
hesluitelI, en, ah reactie daa.rtegen, de voorstanders der overlevering 
(lweepzieke letterkncchten werdell, die uit de poëzie van HO"MERUS 

dogmata wilden distilleereIl. 
Als Rector l\'lagniticus heeft HOEKS'l'RA een van gezonden humor 

ovenloeiende , lIlHal' tevens diep erustige en zeer illdrukwekkende 
J·edl'vocring over Optimisllle en Pe"silllisme lIitgesprokell. T n Felix 
Mel'itis heeft hij bij een andel:e gelegellheid woorden doen hooren, 
die door BFSKEN HrET als eell welsprekend protest tegen de Brave
Hendriks-literatuur werden toegej nicht 0). 

Hm:KSTltA heeft ved gepolellliseerd: tegen SCHOL'l'EN, tegen OP
ZOOMER, tegen K Vl~NEN, tegell 'J'U;LE, tegen KERN, ook tegen lil ij . 
Maal' de str~id, dien hij voerde, was llooit persoonlijk. Al \f,~ill 

vijamlen waren ûjn vriendelI. Op melligen Maandag zaten zij na 
afloop del' Akademiezittillg geschaard om zijn vroolijken en smaak
vollen disch. 

Zijll groote goedhartigheid en lllilddadigheid zijn allen hekend. 
Ze warelI eeht en inderdaad aandoenlijk. Bij zijn begrafenis op 
dien mooien zomerdag te Ellekolll hebben de ooggetuigen vele 
"kleilIe luiden" zien schreielI. Hij hield el' yan deze woorden van 
}1~PICTwrus te citeeren: "Gelijk de ZOIl lllet op te gaan niet wacht 
op gebeden en bezweringen, 1lIaar dit uit zich zelve doet en dan 
aan allen welkom is, zoo IIlOet ook g~i niet uwe weldaden niet 
wachten, totdat men er II met plichtplegingen en lofspraken toe 
uitnoodigt. Wees weldadig uit u zelven en ge zult even beminnelijk 
z~in als de zon." Op die manier heeft inderdaad Hom\:S'l'RA velen 
goed gedaan. 

De drie gratii~n worden hand aan hanel afgebeeld, omdat de 

weldaad terugkomt tot hem die haar bewijst. HOl'~KSTRA moet de 
juistheid van dit symbool dikwijls ondervonden hebheIl. 

1) Derde Reeks, Eerste Deel, Eerste stuk, 1883, bl. 169. 
') 1. 1. bl. 17-106. 
3) Godsdienst eu lÇunst; de afhankelijkheid der laatste van de eerste, door S. HOEI(STRA, 

beoordeeld door Busken Huet in zijne: Nederlandsche Bellettrie van 1857 tot 1876. 
Eerste Bundel. 


