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INLEIDING 

Volgens een uitspraak van THOMAS CARLYLE maakt dit pas iemand 
tot een groot man, als hij er in slaagt onder woorden te brengen, 
wat de menigte bevroedt en te scheppen, wat de massa tracht te 
bereiken 1). Zulk een eervol oordeel spreekt NAUMANN zelf erg ens 
over ADOLF STOECKER uit, die in menig opzicht zijn geeste1ijke vader 
is geweest, als hij zegt 2) : /lEr sprach zuerst von dem, wovon heute 
alle reden." Het is een charisma, dat slechts aan de bijzonder bevoor
rechten te beurt valt om in dien zin geschiedenis te maken. 

Welnu, NAUMANN heeft niet alleen voor vele anderen het klaroen
geschal van het door STOECKER gepredikte sociale Evangelie op
gevange~ en verstaan, om het straks in zijn toonaard te transponeeren, 
maar hij heeft bovenal, beter dan zijn eerbiedwaardige voorganger 
zijn tijd begrepen. NAUMANN heeft den harteklop van zijn tijd 
verstaan en zich met den inzet van zijn levenstoewijding aan zijn 
tijd gegeven. De vragen van den dag, de behoeften van zijn yolk, 
de stroomingen van de cultuurperiode, waarin hij geleefd heeft, 
intens waargenomen en gepeild te hebben, is zeker een verdienste, 
die hem ten volle toegerekend mag worden - maar deze verdienste 
beteekent tevens een beperking. Want wie met FRIEDRICH NAUMANN 
kennis maakt, bemerkt, dat hij niet alleen in het algemeen kind van 
zijn tijd is geweest, een rechtgeaard zoon van zijn yolk, maar vooral 
ook een typisch vertegenwoordiger van die geestesgesteldheid, welke 
zoozeer een stempel heeft gezet op het volkskarakter van de Duitsche 
natie, die nog voor den oorlog stond, met al de eenzijdigheid daaraan 
verbonden. Immers, meer dan op te gaan in zijn tijd, beteekent het, 
zijn tijd vooruit te zijn. Nu is het merkwaardig, dat deze figuur, toch 
een mensch van edele eigenschappen, een politic us van zuiver 
gehalte, een man van karakter, wiens gaven hem tot een leider van 
zijn yolk vormden, tot een sterke persoonlijkheid, ondanks het feit, 



, 
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dat zijn verscheiden nog niet zoo ver in het verleden ligt, reeds op 
den achtergrond begint te geraken. Is dit enkel te wijten aan de zich 
zoo snel wijzigende tijdsomstandigheden of is hij zoozeer met zijn 
tijd saamgegroeid geweest, dat de avondschemering van zijn cultuur
periode ook zijn gestalte overschaduwt? Met recht mag men beide 
vragen stellen; niettemin blijft zijn verschijning ook in de huidige 
situatie zoo belangrijk, dat de poging aIleszins gewettigd is, haar in 
de herinnering terug te roepen en hem ondanks totaal veranderde 
omstandigheden bij de nieuwe levensverhoudingen te laten afsteken. 
Het standpunt van W'aaruit hij de vragen beschouwt, die met de 
verhouding van het Christendom tot de verschillende cultuurgebieden 
(voor hem speciaal de sociaal-politieke terreinen) samenhangen, 
moge dan al te zeer persoonlijk-beperkt zijn geweest, verouderd 
misschien, als ge wilt, overwonnen, het blijft niettemin van zoo groot 
belang, dat het ruimschoots de moeite loont dit als richtsnoer te 
hanteeren, waardoor wij ons een W'eg kunnen banen door de netelige 
vragen, die hier rijzen en onze zienswijze in deze immer actueele 
kwestie verhelderd mag worden. 

De levensperiode van NAUMANN vaIt samen met den snel was
senden opbloei van het nieuwe Duitschland, door de overwinning 
van I87I gegrondvest. Al is het beeld, dat wij van zijn tijd geven, 
verre van volledig, met enkele korte, domineerende trekken willen 
wij toch trachten de hoofdlijnen ervan te schetsen. Waar voor zijn 
be1angstelling het politieke leven meer en meer den boventoon gaat 
voeren, zij het uitgangspunt voor ons overzicht ook op dit terrein 
gekozen. Twee verschijnselen, sterk naar voren spring end, blijken 
hier de richting in het sociaal-politieke leven aan te geven en voort
stuwend te werken: voor de buitenlandsche verhoudingen, het 
imperialisme en in de binnenlandsche politiek, het socialisme. Beide 
uitingen van het cultuurleven van de laatste decennien der vorige 
eeuw, met de sne1heid den modernen tijd eigen, opkomend en om 
zich heen grijpend, Iijken zoo uiterlijk e1kanders antipoden, maar 
wezenlijk spruiten zij toch voort uit eenzelfde grondgedachte, die 
juist in den tijd van de grondvesting van Duitschland als Rijks
eenheid ingang gaat vinden en veel meer dan men vermoedt de 
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geesten beheerscht heeft: DARWIN'S stelling, dat de ontwikkeling 
van het leven in natuur en geschiedenis zich voortbeweegt langs de 
zigzaglijn van den strijd om het bestaan, waarbij de meest levens
krachtige der strijdende partijen het veld behoudt, "struggle for life" 
en "survival of the fittest". Deze gedachte is de bezielende idee, die 
zoowel het imperialisme als concurrentiestrijd van staten en volkeren
groepen als ook het socialisme als klassestrijd-verschijnse1 beheerscht. 

FRIEDJUNG geeft in zijn boek over het imperialisme daarvan de vol
gende definitie 3) : "Unter Imperialismus versteht man den Drang der 
Volker und der Machthaber nach einem wachsenden Anteil an der 
Weltherrschaft, zunachst durch uberseeischen Besitz." Wel is deze 
drang van alle tijden, maar in dit tijdperk (hij denkt dan vooral aan de 
periode van 1884-19 I 4) vooralis "diese T riebkraft zu klarem Bewuszt
sein gediehen, zur Richtschnur des Handel!' ~rhoben." Deze zucht 
tot expansie uit zich dan in uitbreiding der .eer van handelsinvloed, 
versterking der militaire macht, wedijver in den vlootbouw en in 
vergrooting van koloniaal bezit. Het imperialisme is de belijdenis 
van de staatsmacht, ook in haar aggressief optreden naar buiten, als 
hoogste goed. In zijn "Weltgeschichte" wijst FR. eHR. SCHLOSSER 
er herhaaldelijk op, dat macht zonder meer een kwaad is. Ook 
KARL HElM zegt in een opstel getiteld: "Der politische Kampf im 
Lichte der christlichen Lebensanschauung" zoo terecht 4) : "Sobald 
die Macht aus dem organischen Zusammenhang herausgelost wird, 
in dem sie nach der Schopfungsordnung steht, wirkt sie sofort 
verheerend" .... "Macht ist nur berechtigt als Dienst." 

De loop der gebeurtenissen heeft op deze stelling een bruut ant
woord gegeven. Wel is BISMARCK er nog in geslaagd door zijn geniaal 
diplomatiek manoeuvreeren het politiek evenwicht van Europa te 
bewaren en door het aanknoopen van vriendschappelijke betrek
kingen, vooral met Rusland, den voor de rustige ontwikkeling der 
welvaart van zijn land zoozeer gewenschten vredestoestand te hand
haven; wel heeft het ook toen niet aan een zwakke, idealistische 
strooming van vredesgezindheid ontbroken; maar al te dikwijls is 
de vredesbeweging door de diplomaten gebruikt als ensceneering 
van hun politiek bedrijf (zooals de Haagsche Vredesconferentie) en 
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telkens weer breela de imperialistische geest onstulmlg door dit 
schijnvertoon heen, soms wel onomwonden bruut gepredikt, zooals 
CECIL RHODES het uitdrukt : "expansie is alles en oru;e groote taak 
moet zijn, zooveel in de wereld te nemen als wij maar ergens krijgen 
kunnen" (een plan de campagne daarvoor ontworpen vond men in 
zijn eerste testament) ; toch mag men niet uit het oog verliezen, dat 
de imperialistische daad vaak als een tragisch-noodwendig neven
verschijnsel is te verklaren van het al te snelle tempo, waarin de 
Duitsche industrie en handel zich ontwikkelde. Het tijdperk na 1870 
kenmerkt zich door overmatigen groei van nationalen rijkdom, 
technisch vermogen, verkeersuitbreiding, afzetgebied en onder

nemingsgeest. Dit alles bracht van nature een zekere zucht tot 
expansie met zich mee, echter ook hier met tegennatuurlijke middelen 
aangewakkerd door Al-Duitsche propaganda. MAX. HARDEN, de 
voorvechter van machtspolitiek, vooral sinds de voor Duitschland 

ongelukkig afgeloopen Marokko-conferentie (1906), op welke 
bijeenkomst de isoleering van het Duitsche Rijk aan het licht trad, 
waarvan veel verbittering het gevolg was, schreef daarover 5) : ,,1m 
Bereiche der Politik herrscht nicht Individualsittlichkeit, hammert 

von jeher Macht sich das Recht." In BISMARCK heeft deze geest 
gestalte verkregen, in dezen grooten politicilS vinden wij er weI den 
klassieken vertegenwoordiger van, terwijl juist het kenmerkende van 
zijn persoonlijkheid is, dat hij de niet zoo maar te doorgronden 
levenskunst verstond dezen geest te verbinden met zedelijk-religieuze 
gevoelens, hoofdzakelijk op het innerlijk leven gericht 6). Maar, 
hoezeer de imperialistische geest gewekt en gevoed mag zijn door 
afzonderlijke personen, hij is toch vooral in deze periode massa
verschijnse1, iru;onderheid bij de groote naties. Hij wordt langzamer
hand de geest des tijds, die den boventoon gaat voeren en ook de 
binnenlandsche politiek voor een groot deel gaat beheerschen, hij 
krijgt een gehee1 zelfstandige beteekenis en gaat een daarmee ver
bonden onafhankelijke rol spe1en. Dat deze imperialistische geestes
richting zich zoo ongetemd en onbesuisd kon baanbreken is met 
name in Duitschland te wijten aan het feit, dat de sterke persoonlijk
heid, die als opvolger van BISMARCK dit onstuimige ros in bedwang 
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moest houden en met evenveel voorzichtig beleid als krachtig 
doorzettingsvermogen stuur aan den politieken gang van zaken 
moest geven, ten eenenmale ontbrak. FRIEDJUNG wijst daar in boven
genoemd boek herhaaldelijk op. Hiertegenover mag worden aan
gevoerd, dat de verhouding tusschen de kracht der persoonlijkheid 
en de tegenwerkende factoren van bepaalde tijdsomstandigheden 
immer een onoplosbare vraag blijft. In elk geval, de wakker geroepen 
geest groeit met een haast demonische machtswellust boven de 
capaciteit der afzonderlijke persoonlijkheden uit. De nationalistisch
imperialistische tendenzen zijn zoo krachtig geworden, dat ook de 
internationale idee van het socialisme niets daartegen vermocht. 
Op den dag der oorlogsverklaring vie1 deze in evenvee1 scherven, als 
er naties waren, uiteen. WeI heeft de ironie der geschiedenis toen 
tragisch bewezen, dat een der hoeksteenen van het socialistisch 
gebouw, de internationale klassegeest, tot de wereld der ideologieen 
bleek te behooren, waarmee men juist meende zoo grondig afgere
kend te hebben. Hoe be1angrijk de beteekenis van het socialisme mag 
geweest zijn voor het sociale leven ten opzichte van den onzichtbaren 
invloed op de regeeringen geoefend, de zichtbare resultaten in de 
wetgeving neergelegd, vooral ook de ommekeer in de publieke opinie 
teweeggebracht omtrent de vragen van sociale billijkheid, niettemin 
moet erkend worden, dat zijn invloed op het internationale leven 
daarbij vergeleken verre ten achter bleef. Ondanks den snellen groei 
van het socialisme blijft het feit niet te loochenen, dat nochtans de 
imperialistische geest, van af de vestiging van den nationalen staat in 
de tot stand gekomen rijkseenheid (1870/71) in klimmende mate de 
stuwkracht geweest is tot de verwerkelijking van den wereldstaat. 

Deze militair-imperialistische geest overheerscht dus in zijn 
practische uitwerking belangrijk de strekking van de internationale 
klassestrijd-gedachte. 

DARWIN'S beginse1, dat de strijd grondwet is van al het bestaande, 
heeft dus we1 zeer ingrijpende werking, sociaal, maar vooral ook 
nationaal ; toch legt dit de kiem voor later pessimisme, daarentegen 
rust het ideaal van het were1drijk door ROUSSEAU en het rationalisme 
geteekend, op den idealistischen grondslag van de goedheid der 
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menschelijke natuur. Nu trachtte men het imperialistisch wereldrijk 
te verwerkelijken langs den materialistischen weg van handels
concurrentie en bewapeningswedijver; men aanvaardt DARWIN'S 
principe van den strijd als een vanzelfsprekendheid, een natuurwet. 
Dit beginsel op biologisch terrein het eerst geponeerd, wordt motief 
bij historisch onderzoek, toegepast ook op politiek terrein, daar zelfs 
doelbeWust nagejaagd, als noodzakelijke voorwaarde tot ontplooiIng 
van gezonde levenskracht verkondigd (STEINMETZ e. a.). Eerst de 
oorlog scheurt voor velen den waan in deze eenzijdigheid gelegen 
en doet de kiem van het pessimisme hoog opschieten ; sindsdien ziet 
de overgroote meerderheid dit beginsel op zijn minst als tragische 
noodwendigheid en wordt het door anderen moreel gebrandmerkt. 

Dit beginsel van den strijd om het bestaan, door het imperialisme 
in het verkeer der volkeren onderling toegepast, is voor het socialisme 
de verklaring van de wrijving, straks van de botsing tusschen de 
verschillende klassen en standen. Als algemeen-internationaal ver
schijnsel wordt deze tegenstelling weliswaar sterker geaccentueerd 
dan die tusschen de naties onderling, maar zooals wij boven zagen 
is deze stelling door den loop der gebeurtenissen niet bevestigd. 

In de geschiedenis van het socialisme onderscheidt men gewoonlijk 
drie stadia: het utopische, het wetenschappelijke en de pedode van 
practische wetgeving. Deze schematische volgorde houdt rekening 
met de onderstelling, dat er eIementen in dit ontwikkelingsproces 
van de eene periode in de andere overgaan. Toen NAUMANN naar 
voren kwam lag de utopische periode achter den rug, hij heeft echter 
zijn krachten gemeten met het wetenschappelijk socialisme en vooral 
actief deeIgenomen aan de grondlegging van het derde tijdvak, waar 
hij inzonderheid in het revisionistisch socialisme allerlei aan
knoopingspunten voor zijn denkbeelden gevonden heeft. 

FRIEDJUNG zegt in zijn bovengenoemd boek 7): "Die Gewalt der 
Tatsachen war in diesem Zeitabschnitte (opbloei van natuurweten
schap en techniek) so uberwaltigend, dasz die Ideen neben ihr eine 
bescheidene Rolle spielten." Dit geldt niet enkeI voor het ver
schijnsel van het imperialisme, maar de ::;tage ondergraving van de 
wereId der idee en, een verschi;nsel, dat in het midden der vorige 
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eeuw steeds sterker werd, gepaard met de overrompelende kracht, 
waarmee de reeele feiten in de wereld van techniek en industrie zich 
aandienden, mag stellig de achtergrond genoemd worden, van 
waaruit de poging van MARX te verklaren is, om het verloop eerst 
der economische verschijnselen, dan ook van de politieke gebeurte
nissen en de ontwikkelingsgang in de overige cultuurgebieden in het 
raam van zijn historisch-materialistisch stelsel, als in een Procrustus
bed, te dwingen. MARX vindt voor zijn materialistisch ste1se1 in 
FEUERBACH zijn wetenschappeliJken voorganger, die het speculatief
philosophisch-theologisch systeem van HEGEL, waarin het absolute 
zijn zich zelf in immanente ontwikkeling door natuur, geschiedenis 
en geest doordenkt en verwerkelijkt om ten slotte tot zich zelf terug 
te keeren, in zijn tegendeel omkeert tot een anthropologisch-im
manent-materialistisch stelse1, waarbij het denken omgekeerd uit het 
eindige zijn wordt afgeleid, zoodat het goddelijke vermenschelijkt 
wordt (zooals de mensch denkt en gezind is, zoo is zijn God), zoodat 
al het werkelijke en ware getdentificeerd wordt met het natuurlijke 
en empirisch-.vaarneembare en ideeen als persoonlijkheid, vrijheid, 
recht e. d. veor waardelooze abstractie,:; gehouden worden. Wat 
FEUERBACH deed voor de theologie, bewerkte MARX v~~r de politiek. 
FEUERBACH reduceert de theologie tot anthl'opologie, MARX de 
anthropologie tot sociale en historische economie. MARX' inleiding 
in de critiek op de HEGEL'Sche rechtspholosophie hebben wij te 
beschouwen als de voortzetting van een reeds tevoren aangekondigd 
program 8) : "Die Kritik des Himmels in eine Kritik del' El'de, die 
Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie 
in die Kritik der Politik zu verwandeln." In zijn voorwoord van 
"Zur Kritik del' politis chen Okonomie" (r859) vat hij het resultaat 
daarvan dan aldus samen 9) : "dasz Rechtsverha.ltnisse wie Staats
formen weder aus sich slebst zu begreifen sind noch aus der soge
nannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern 
vielmehr in den materiellen Lebensbedingungen wurzeln." Daarom 
noemt hij zijn systeem, in tegenstelling met dat van HEGEL: mate
rieele dialectiek. In zijn "Elend der Philosophie" bouwt MARX de 
volgende scala op: ten grondslag aan ~lles liggen · de predttctie


