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In het middelpunt van het godsdienstwijsgeerig onderzoek
van dezen tijd staan ongetwijfeld de vragen der geschiedfilosofie.
Dat is niet verwonderlijk, want de beoordeeling der historische
werkelijkheid moet wel van overwegend belang zijn voor een
godsdienst als de christelijke, die in al zijn schakeeringen zich
telkens weer geplaatst ziet voor de taak, een verband te leggen
tusschen Eeuwigheidsbewustzijn en Tijdgeest, en bovendien in
een historisch feit zijn begin, ten deele ook zijn beginsel vindt.*)
Geschiedfilosofisch is de beschouwing der bijbelsche geschiedenis als heilsgeschiedenis. In een bepaalde waardeering van
cultuur en historische werkelijkheid wortelt de behoefte aan
sociale ethiek. Desgelijks, en in den hoogsten graad zelfs, is de
eschatologische belangstelling, met haar ontleding der begrippen tijd, eindtijd, oordeel, en wederherstelling aller dingen in
God, geschiedfilosofie.
Wil men nu een metaphysisch gezichtspunt om deze geschiedfilosofische vragen te overzien, of beter, een werkhypothese om ze te verklaren, dan zou ik daarvoor willen
kiezen de formule van het d y n a m i s c h
pluralisme.
Daarmee is bedoeld een wereldverklaring, die de veelheid
wezenlijk acht in den opbouw der wereld, en deze veelheid
niet verstaat als een rustend naastelkander, maar als een gerichte bewogenheid. De v o o r w a a r d e tot zulk een wereldverklaring ligt in de aanwezigheid van een godsdienstbesef, dat
er om vraagt; de i n h o u d s w a a r d e
van de formule ligt
Zoo Troeltsch, als hij zegt: „Erkennt man die Normen der Lebensgestaltung nicht mehr im Kirchlichen, oder in seinem Nachkömmling, dem
rationalistischen Dogma, dann bleibt nur die Geschichte als Quelle, und dia
Geschichtsphilosophie als Lösung". (Ges. Schriften, III, S. 110).
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in de diensten, die zij bewijst; de definitieve rechtvaardiging van
haar gebruik zal altijd liggen in haar w a a r h e i d s g e h a l t e
Daarmee is de indeeling van mijn beschouwing tegelijk gegeven.
Als eerste vraag staat dus voor ons deze: wat in het godsdienstig, meer in het bijzonder in het christelijk geloof roept om
een dynamisch pluralistische wereldverklaring? Is niet religie
veeleer van huis uit aangewezen op een s t a t i s c h mon i s m e ? Omdat de waarheid het best uit tegenstellingen begrepen kan worden, zullen wij eerst in het licht stellen het
betrekkelijk recht van dit statisch monisme, dat de wereld begrijpt als inzichzelf rustende eenheid.
Zoover het christendom m o n o t h e ï s m e is en wil wezen,
is het op de een of andere wijze eenheidsstelsel: het satanische
wordt nooit gedacht als zuivere pendant van God. Het eerste
en laatste woord in de christelijke theologie is de theoretische
bewerking der uitspraak „In Hem leven wij, bewegen wij ons,
en zijn wij" *): de vragen naar den oorsprong der schepping, naar
de voorzienigheid der wereldleiding, naar de uiteindelijke herstelling aller dingen worden tenslotte, hoe dan ook, in monistischen zin, beantwoord. Zoover in het christendom mystieke
vroomheid en bespiegeling hun invloed hebben, wordt het vele
en veelsoortige der aardsche werkelijkheid in praktijk en
theorie herleid tot den Eenen, Eeuwigen Grond. Ook de Nederlandsche Geloofsbelijdenis stelt in haar eerste artikel voorop
een geloof in God als ,,één eenig en eenvoudig geestelijk
Wezen", nader bepaald nog als „eeuwig, onveranderlijk, oneindig, almachtig".
Natuurlijk, in de woorden monotheïsme en mystieke vroomheid is niet het geheele christelijke geloof uitgedrukt, zeker
niet zijn diepste beteekenis. Die is veeleer oerverwant met een
dualistische wereldverklaring. Niettemin is zij opgenomen in
een geheel, dat de alomvattende Eenheid als wezenskenmerk
Gods duidelijk proclameert.
Preciseeren wij nu het monisme door het woord statisch, dan
wordt eerst recht duidelijk, welk een plaats deze visie inneemt
in het christelijk geloofsleven. Rust is het heilsgoed bij uitstek.
Het gedruisch der wereld, de fonkelende schijn der dingen, de
rustelooze veranderlijkheid — dat is het benauwende en lagere,
!)

Handel. XVII : 28.
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waaruit het rechte geloof juist verlost, om de vrome ziel te
geleiden tot rust, stilte, vrede; tot het blijvende, wezenlijke.
Zoo heet het in het Johannes-Evangelie: „Vrede laat ik U,
mijnen vrede geef ik U". ) En dat thema keert telkens terug,
in de zielszorgelijke vermaning, ) in het zoeken naar God door
vermoeiden en belasten, in de getuigenissen der kerkelijke
liederen. Denk aan Augustinus' treffend inleidingswoord tot
zijn Bekentenissen: „Onrustig is ons hart, tot het rust in U".
Sla de Navolging van Christus op, en gij vindt, op haast elke
bladzijde, de begeerlijkheid der zielerust aangeprezen en geleerd. Men kan niet bladeren in een gezangboek, of men vindt
er dit zelfde thema in gevarieerd: „Rust mijn ziel, Uw God is
Koning".
Niet alsof onrust, beweeglijkheid, veranderlijkheid daarom
onbekenden zijn in het christelijk geloofsleven. Integendeel I
Maar zij worden van het statisch monisme uit verwerpelijk geacht. Verwerpelijk is de onrust van den twijfel, overwonnen in
de verzekerdheid des geloofs. Verwerpelijk is de onrust, samenhangend met schuldbesef, d.i. met vervreemding van God, die
verzoend en weggenomen wordt in Christus. En wanneer een
godsdienstig leider een leven vol zorgen en beslommeringen
heeft — als Paulus — dan ontleent hij de kracht daartoe aan
de innerlijke rust des geloofs. Goeddeels wordt zelfs het leven
hiernamaals als rust gedacht — getuige de gedachtenis der
afgestorvenen in de miskanon der katholieke liturgie, die zegt:
„Wij smeeken U, o Heer, hun en aan allen, die in Christus
rusten, de plaats van verkoeling, van licht, en van vrede te
willen verleenen."
Eenzelfde voorkeur voor het eene, en welbeslotene vinden
wij in de gedachtengangen der zedeleer, van den ietwat simplistischen eisch af, dat een mensch „uit één stuk" heeft te bestaan,
over den fundamenteelen eisch van een betrouwbaar en vast
karakter, tot de geraffineerde dialektiek van Kierkegaard, die
ontwikkelt, hoe „de reinheid van hart bestaat in één ding te
willen". ) Het onveranderlijke, blijvende, ongedeelde — dat is
het meerwaardige.
x
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*) Joh. XIV : 27.
) Een goed recent voorbeeld daarvan kan men vinden in het boek van
P. Sanson: „Nos inquiétudes", Paris 1925.
) S. Kierkegaard „Die Reinheit des Herzens", vertaling van Grismar,
München 1926, S. 34.
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Het verweer tegen het vele vindt dan zijn machtigsten bondgenoot in het denken, dat altijd samenvoeging, en dus eenheid
beoogt, en haar telkens in een of ander groot systeem hoopt te
bereiken, van Parmenides en Plato tot Spinoza en Hegel. Zoo
vinden religieus verlangen, theoretische methodiek, zedeleer,
en Godsvoorstelling elkander in het postulaat van het statisch
monisme: God is de onbewogen Albeweger.
Ondertusschen spiegelt deze formule niet het geheel der religieuse verlangens noch der wereldverklaringen of zedelijke
idealen der christelijke geloofswereld. Het zijn niet alleen de
angst, de onzekerheid, het lagere, de zonde, die de ziel onrustig
maken en de wereld bewegen. Ook het hoogere in den mensch,
zedelijk besef, menschenliefde, en die „doute méthodique",
waarvan Descartes uitging, zijn intrinsiek factoren van onrust,
spanning, en beweging, maar daarom nog niet verwerpelijk! Het
bonte, vele, en beweeglijke kan den mensch ook bekoren als
„der Gottheit lebendiges Kleid". )
En wat nu bijzonderlijk het christendom aangaat: elke oproep
tot bekeering wil de zielen verontrusten en opschrikken, de
beperktheid van het alledaagsche doorbreken door de matelooze eischen en het onmiddellijk overweldigende van den
levenden God. Een godsdienst, die liefde tot God en den naaste
als „hoofdsom der wet" beschouwt, vooronderstelt bewogenheid van hart bij zijn aanhangers, wijd en innig begrijpen van
leed, wellicht ook de dynamiek der actieve barmhartigheid.
Meer nog, het centrum van den christelijken godsdienst is het
goddelijk offer. Hoe zou dan niet het christelijk geloof het verteerd worden in Gode gewijde zelfopoffering zaligspreken?
Dynamiek moet er voorts wel wezen in een godsdienst, die
gebouwd is op de tegenstelling tusschen zonde en genade, verlorenheid en wedergeboorte, het vleesch en het woord; dynamiek ook in de geestelijke oefening der mystieken, in de ervaringen van inspiratie en enthousiasme waarvan het Pinksterverhaal gewaagt, en vele samenkomsten van conventikelen en
secten vervuld zijn. Evenmin ontbreken de pluralistische elementen in het kerkelijk dogma: de conceptie van denDrieëenigen
God is zoo rijk aan spanningen, dat een beschuldiging van
x

*) Verg. Ps. 24 : 1 „De aarde is des Heeren, mitsgaders hare volheid".
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tritheïsme reeds vroeg kon opkomen. En in de katholieke
volksvroomheid leeft en bloeit een polytheïsme, dat aan Maria
en de Heiligen meer hangt dan aan het officieele monotheïsme
der kerkleer. Pluralistisch gedacht is de speculatie over de
Engelenreien, pluralistisch ook de zevenvoudigheid der Geestesgaven.
Zoo kunnen wij reeds in de sfeer van het klassieke christendom de neiging tot dynamisch-pluralistische levensinterpretatie
waarnemen, waarin onrust, beweging, spanning niet negatief
gewaardeerd worden, als wortelend in angst, maar positief, als
uiting van verlangen. De religieuse verhouding, indien zij
goed is, impliceert een jubelende vreugde, een hunkeren en
smachten van verrukking, een „hartstocht voor het Absolute",
(Pierson), waarvoor het aarden vat van dit lichamelijk-zielige
bestaan een te geringe en benauwende vorm is. Paulus' dynamische vermaning in den Romeinenbrief „Weest vurig van
geest", doet ons tevens het symbool aan de hand, dat reeds
voor Herakleitos als inbegrip van het eeuwig onrustige,
eeuwig omvormende, scheppende en vernietigende oerelement
gold, en dat ook voor ons als zinnebeeld bij uitstek van het
dynamische kan dienen.
De moderne wereld nu heeft deze dynamisch-pluralistische
momenten in het godsdienstbewustzijn nog veel meer centraal
gesteld.
De aandrang hiertoe ligt allereerst in een geestesgesteldheid,
die men gaarne de romantische noemt. Ik denk nu niet aan de
diepere bepalingen van en onderzoekingen over het wezen der
Romantiek, maar meer aan de gangbare voorstelling daarvan,
die men, negatief bezien, wel kan bepalen als verzet tegen den
burgerlijken geest, tegen de nuchter verstandelijke, zakelijke
en maatschappelijke bestrevingen in de moderne cultuur; en
die, positief bezien, een zekeren voorkeur toont voor fantasie
en hartstocht, ongebondenheid en spontaneïteit. Dikwijls is dit
romantisch verzet een protest tegen den „Geist der in sich
ruhenden Endlichkeit", *) en tegen een statisch monisme, niet
van christelijke of mystieke, maar van burgerlijke herkomst.
Het kan ook voortkomen uit verontwaardiging over onze schijnbeschaving, haar voos en frazerig idealisme, haar gecompliJ

) P. Tillich in „Die religiöse Lage der Gegenwart". Wege zum Wissen Nr. 60, Berlin Ullstein, S. 14—29en passim
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ceerde onwaarachtigheid. Zoo leeft het vooral in het naoorlogsche geslacht, dat den „Weg zurück" niet kon vinden, en de
oude ordeningen als een „verkoolde bouwval" aanzag. In deze
generatie is de verheerlijking van het onrustige, beweeglijke,
bonte een programpunt geworden. Zuiver religieus kan men deze
romantische houding niet noemen; eerder „p r ae r e 1 i g i e u s",
in den zin van „zur Religion neigend, auf die Religion vorbereitend, und zur Religion hinführend". ) Van belang is het dan,
vast te houden, dat uit deze houding althans léven spreekt, dat
nieuwe banen zoekt, en vlak voor de poort staat van het begrijpen der oer-religieuse waarde van des menschen volstrekte
afhankelijkheid van den ondoorgrondlijken God.
Maar bij dit romantisch-praereligieuse blijft het niet. Het
godsdienstig leven van onzen tijd biedt veel positiever en sprekender voorbeelden van dynamisch pluralisme. Ik kan er niet
aan denken, U in dit uur daarvan een min of meer volledige
phaenomenologie te geven. Ik moet tal van verschijnselen met
stilzwijgen voorbijgaan, kan slechts van enkele, m.i. typische,
de omtrekken schetsen.
Als eerste noem ik den vorm van godsdienstig leven die het
karakter heeft van v e r w a c h t i n g , — niet bedoeld als de
christelijke hope die naast geloof en liefde staat —, maar die
zelve geloof en liefde i s, en zoo het beginsel wordt, dat aan
de geheele godsdienstige voorstellingswereld, aan de religieuse
beleving, en aan het daarmee verbonden zedelijk ideaal vorm
geeft. Het is de oude lijn der profetische vroomheid, die zich
hierin voortzet, want terwijl de Priester verzoent en bemiddelt,
geeselt en bezielt de Profeet. Zeer duidelijk spreekt dit in de
sfeer van het Religieus Socialisme, ofschoon gewoonlijk in sterk
geseculariseerden vorm. Tillich heeft dit dynamisch godsdiensttype zeer gelukkig omschreven met de woorden ..Erwartung
ist die Form, in der das Proletariat unmittelbar die Beziehung
seiner Existenz zum Transzendenten erlebt". )
Natuurlijk is levensverwachting voorts d e religieuse grondvorm van jeugdige menschen en volkeren. Voorbeelden ervan
kent iedereen. Wat wij jeugd-beweging plegen te noemen, is
2
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) H. Roland Holst „Kinderen van dezen tijd", blz. 7.
) Zoo W. Knevels: Expressionismus und Religion. S. 3 (Sammlung
gemein verstandlichen Vortrage, No. 123).
) P. Tillich: „Protestantisches Prinzip und Proletarische Situation",
Bonn, 1931. S. 19.
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op dit stramien geborduurd, gelijk alles trouwens, dat het karakter draagt van „beweging".
Moet ik nu nog het woord Amerika noemen? Moet ik herinneren aan W. James' bekende boek „A pluralistic Universe"? *)
Of aan de overbekende activistische werkwijze der Amerikaansche kerken? Laat mij liever voorzichtig zoo formuleeren: het
spreekt vanzelf, dat voorzoover er een religie bestaat, vervuld
van sterken pioniersgeest, het dynamisch-pluralistische een
grooten inslag vormen zal van dat godsdiensttype. Het zoeken
van nieuwland, de ontginning van verborgen mogelijkheden
zijn maar andere woorden voor hetzelfde begrip!
Naast deze optimistische verwachtingsreligie stel ik als tweede
voorbeeld het pessimistisch-irrationalistische type, waarvan de
grondvorm kan genoemd worden „Erschütterung", dus: geschoktheid, ontsteltenis, ontroering. Deze ontsteltenis vindt haar
oorsprong in twee, zeer van elkander verschillende aandoeningen. De eerste daarvan, de zuiver godsdienstige, is de ervaring
van God als den Heiligen God, het mysterium tremendum, den
Richter der Wereld. De tweede, minstens zoo machtige aandoening wordt veroorzaakt door het besef van het chaotische
dezer wereld, het volstrekt onberekenbare des levens, kortom
door de geestelijke inflatie, die de naoorlogsche wereld in stijgende mate kenmerkt.
Samen verbonden keeren zij zich tegen de idealen der optimistische, inzichzelf geborgen cultuurwaardeering der vorige
eeuw zooals die zich uitte in het zedelijk ideaal der a u t o n o m e p e r s o o n 1 ij k h e i d, en het verstandelijk ideaal
eener eigen w e r e l d b e s c h o u w i n g .
De omgewoelde, vaak ontwrichte psyche van den naoorlogschen mensch gelooft niet meer aan de mogelijkheid, om den
grond van het zedelijk oordeel in zichzelf te vinden, en zich
aan het gezag van eigen geweten toe te vertrouwen voor den
opbouw van een welgeordend maatschappelijk leven. Wanneer
nu deze mensch religieus is, dan zal hij zijn geschoktheid als
de conditie voor het vernemen der goddelijke tijding opvatten: het Goddelijke, als het Overweldigende, doorbreekt
alle gewone en gewende menschelijke verhoudingen, en betoont
in die doorbreking pas zijn goddelijkheid. Hetzelfde kan gezegd
worden van het verstandelijk ideaal der eigen wereldbeschou!)

New York, Longmans, 1916.
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wing. Het geloof in het nut van wereldbeschouwingen is in de
verschrikkingen van het oorlogsbedrijf bezweken. Karl Heim
in zijn analyse van evangelisch geloof en modern denken, kiest
dit verlaten van een vroeger geliefde occupatie van den geest,
zelfs tot uitgangspunt van zijn onderzoek: „Die Zeit der Weltanschauungen ist vorbei. Der Kampf ist ausgekampft um diese
üehause
in denen frühere Geschlechter wie in behüglichen
Wohnhausern Bergung suchten." ) Wereldbeschouwingen kunnen de vraag naar God, de eenige „radicale vraag", zooals Heim
haar noemt, alleen maar verhullen. Eerst in zijn hulpeloosheid,
eerst als hij zich de grens van zijn kunnen bewust is geworden,
begint de mensch Gods tijding te verstaan. Deze pessimistischirrationalistische lijn wordt dan door de z.g. Zwitsersche theologie van Barth, Brunner, Gogarten c.s. doorgetrokken. De
mensch kan geenerlei aanspraken laten gelden tegenover God.
Creatuurbesef, spanning, onrust, over de onmogelijke mogelijkheid die menschenleven heet, sluiten alle rust, maar ook alle
religieuse zelfcultuur buiten. Even heftig als tegen de liberale
„Kulturseligkeit" keert Brunner zich tegen de piëtistische religie
der uitgezuiverde innerlijkheid. Onmiddellijk, onbeschermd, als
zondaar staat de mensch voor God, ook als hij vroom is. Het
is zonder meer duidelijk, welk een zware dynamische spanning
hiermee wordt opgeroepen, hoezeer de eenheid en welbeslotenheid doorbroken zijn: wij leven maar bij flitsen van inzicht,
door ondoorpeilbare Genade rechtvaardig gesproken, in een
wereld die aan flarden is gescheurd.
Als derde typische voorbeeld van den dynamischen aard in
het moderne godsdienstbewustzijn, eigenlijk van het gansche
levensgevoel, zou ik willen noemen het sterk tijd-bewuste. lijd
wordt dan niet verstaan als zinnebeeld der vergankelijkheid,
die zich verkorrelt tot „uren, dagen, maanden, jaren", maar als
wegvloeiende stroom die golft en deint, en vooral fascineert
door het onweerstaanbaar geweld van zijn stroomrichting. Het
weten omtrent de niet-omkeerbaarheid van den tijd geeft aan
den immer onweerhoudbaren gang van het leven die pointe
van onherhaalbaarheid, dat gedreven worden naar een uitkomst
die den dynamischen grondtoon van het leven zeer sterk bewust
maken. De dreigende nadering der wereld-ure, die alles wenden
x

" ^ K ~ H e T m „Der evangelische Glaube und das Denken der Gegenwart I
Glaube und Denken". (Berlin, 1931). S. 3.
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zal, maakt van onrust en spanning bijkans vormen a priori van
den godsdienst!
Ik noemde U enkele typische uitingen van modern dynamisme. Samen met de oude, klassieke uitingen van hetzelfde
type, die ik daarvoor noemde, kunnen zij dienen, om de voorwaarde te vervullen aan het begin van deze rede gesteld; er is
inderdaad een godsdienstbesef, dat bij theologische doordenking vraagt om een dynamisch-pluralistische wereldverklaring.
Dit inzicht plaatst ons dan meteen voor de tweede taak: de
inhoudswaarde der gekozen werkhypothese onderzoeken, door
te vragen, welke diensten zij bewijst. Daar het bestek eener
oratie niet toelaat hiervoor een breeden inductieven betoogtrant te bezigen, wil ik den inhoud van het dynamisch pluralisme in vier stellingen samenvatten, waarvan de eerste luidt:
De v e e l v o r m i g h e i d der w e r e l d
grepen w o r d e n als u i t d r u k k i n g
wezen.

m o e t bevan haar

Dit beteekent, dat Vorm niet verschijnsel is aan de oppervlakte, terwijl Wezen vormlooze diepte zijn zou, maar zelf uitdrukking is van Wezen, of scherper: wezen a 1 s uitdrukking.
In het aanzijn van het zijn is het wezen tot Vorm verlost.*)
Dus is de wereld niet te denken als chaotische Alheid noch
als abstracte Eenheid, maar als concrete kosmos. Kosmos
echter beteekent niet vorm, maar veelheid van vormen, geordende veelheid van enkelvormen of enkelwezens. Voor wie in
dezen gedachtengang kettersche nieuwlichterij zou willen speuren, zal het teleurstellend zijn op te merken, dat hij minstens
zoo oud is als Platos Ideeënleer. Immers de Ideeën zijn de
oerbeelden der werkelijkheid, de vormen der dingen in een
hooger verband, een xóorfioC VOY)TÓ?. Samen vormen zij een Rijk,
culmineerend in de Idee van het Goede. De hoogere wereld is _
daar dus zelf als een pluraliteit van wezenlijke Vormen gedacht.
Daardoor heen loopen andere gedachtengangen, die wij nu laten
rusten, om hier alleen zooveel te zeggen: het platonische begrip
Idee is een Vormbegrip, en impliceert een veelheid.
Veel klaarder komt deze pluraliteit tot uiting bij Leibniz, in
r

J

) Wat dan altijd noj* de mogelijkheid openlaat, of het misschien in God
ook verlost is van Vorm,
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zijn monadologische wereldverklaring. Leibniz denkt zich de
wereld opgebouwd uit een eindelooze veelheid van enkelwezens,
door gepraestabiliseerde harmonie met elkander verbonden,
naar het beginsel der continuïteit. De monadologie is inderdaad
zuiver metaphysisch individualisme. De monaden, die elk het
geheel spiegelen, hebben eigen wezen en gestalte. Dit pluralisme is overigens zéér rustig, optimistisch, bijkans idyllisch,
getrouw aan de smaak van Leibniz' tijd. Niettemin ligt in het
begrip monade een dynamische mogelijkheid opgesloten.
Een verwanten achtergrond vinden wij, in onzen eigen tijd, in
de onderzoekingen van Husserl en zijn z.g. phaenomenologische
school, waar de „wezensaanschouwing" eveneens een monadologische metaphysica tot vooronderstelling heeft. ) Hier wordt
tevens weer opgenomen, wat bij Plato reeds geweten werd: het
wezen als vorm wordt niet begrepen, doch g e s c h o u w d .
Een pluralistische wereldverklaring heeft deze gedachtencomplexen uit te werken tot een vormleer. Zij zal daarin niet
alleen de phaenomenologische kennistheorie verder hebben te
ontwikkelen, maar ook het vormbegrip zelf. Wij willen daarbij
op één zijde bijzonder de aandacht vestigen, deze: dat naast het
continuïteitsbeginsel in zulk een vormleer ook dat der a r t i c u l a t i e tot haar recht zal moeten komen, d.w.z. vormen zijn
complexe wezens, die elk weer als samenhang van vormen te
denken zijn. Deze samenhang is een bijeenvoeging tot zin-eenheden van betrekkelijk gelijksoortige tegenover betrekkelijk
ongelijksoortige groepen. Daardoor ontstaan de beweeglijkheid
en de eigenaard der deelvormen, die ik articulaties noem. Als
aanvulling van het continuïteitsbeginsel is dit articulatieprincipe
een onmisbaar bestanddeel der vormleer. Gaf de monadologie
van Leibniz aan het individualiteitsbeginsel metaphysische
waardigheid, de articulatie als vormgevend beginsel kent deze
waardigheid ook toe aan de collectieve vormen of configuraties
van enkelwezens.
Voor de g o d s d i e n s t wijsbegeerte liggen in deze eerste
stelling voorts eenige consequenties opgesloten. De eerste daarvan is een theoretische rechtvaardiging der opvatting, dat elke
godsdienstvorm wezensuitdrukking van religie is, en zij dus noch
evolutionistisch mag worden beschouwd, nóch in zichzelf als
x

i) Troeïtsch, Gesammelte Schriften III, S. 596—602. Zie voorts de aldaar
op S. 600, in noot 320 opgegeven litteratuur.
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„heidensch" mag worden afgedaan, terwijl toch anderzijds kan
gelden, wat La Saussaye beleed: „het christendom absoluut-voor
mij". 1) Immers het heeft geen zin, de wereld der godsdiensten
te verstaan als alleen maar variaties op één thema. Elke godsdienst is een thema op zichzelf; maar voor den mensch, die
geheel en al in één dier thema's leeft, is de betreffende godsdienst wezensuitdrukking, en als zoodanig absoluut. Dat kan
men, naar een andere zijde bezien, ook zoo uitdrukken: onze
eerste stelling kan het metaphysisch recht van het beginsel der
verdraagzaamheid aantoonen, zonder zich in grondeloos relativisme te verliezen. En daaraan is voor een zuiver godsdienstig
leven zeer veel gelegen.
De tweede consequentie is, dat het geloof ten deele zal
hebben te leven „uit aanschouwing," d.w.z. dat wij de verhouding van openbaring tot redelijke kennis niet uit buigen voor
het woord of uit intuitie zonder meer kunnen afleiden, maar
daarin een element „Wesensschau" zullen hebben aan te toonen.
Ook deze gedachte is een verbetering op het subjectieve en
betrekkelijke van persoonlijke overtuiging; tevens een verrijking
voor de mogelijkheden der Godskennis.
De derde consequentie geldt de- correctie op de individualistisch-atomistische gemeenschapstheorie: wanneer vorm als
uitdrukking van wezen moet gelden, dan is niet alleen de mensch
maar ook de menschengroep als monade, of zin-eenheid te beschouwen, en als zoodanig te behandelen. Dan is echter ook
de maatschappijleer te ontwikkelen vanuit een solidaristisch of
organisch gezichtspunt. )
Ik kom nu tot de preciseering van het dynamische in het
pluralisme, en wil dat uitdrukken in de tweede stelling:
De v e e l v o r m i g h e i d der w e r e l d m o e t begrepen w o r d e n als v e e l h e i d v a n g e r i c h t e
krachten.
Wie vorm zegt, zegt vormen, zoo zagen wij. Dat geldt niet
alleen in ruimtelijken zin, maar ook in den tijd: alle vormen
zijn vergankelijk — „alles stroomt". Maar vormverandering geschiedt niet willekeurig: soortkenmerken blijven. En zoo zij niet
2
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) P. D. Chantepie de Ia Saussaye, „Geestelijke Stroomingen", 1914,
blz. 326.
) Zoo b.v. het katholieke standpunt, gelijk dat ontwikkeld wordt in
het „Leerboek der Sociologie", 1918, Leiden, van J. D. J. Aengenent,
2
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blijven, veranderen zij nog naar een zeker rythme, en in een
bepaalde volgorde, die niet omkeerbaar is. Reeds daarin openbaart zich het gericht-zijn der veelvormigheid, wat men ook
h e t l o t kan noemen, of bestemming.
Maar het gericht-zijn heeft nog een anderen grond, n.1. dat
de veelvormigheid als proces van omvorming, de notie van
kracht onderstelt. Onder kracht is, grof gezegd, te verstaan:
het vermogen om te kunnen veranderen. Ook woorden als
activiteit, energie, verwijzen door hun afleiding hierheen: zij
vertolken de aandrift tot omvorming, het omvormend principe
zelf, elk met eigen nuance. Daarmee is de onmiddellijke verwantschap tusschen vorm en kracht eveneens aangegeven: een vorm
is een krachteenheid, die zich in een reeks van omvormingen
uitwerkt. Als dan de wereld begrepen moet worden als veelheid van vormen, moet zij ook begrepen worden als veelheid
van krachteenheden of krachten. De volgorde in den tijd geeft
aan het begrip krachtveelheid zijn dynamiek.
Deze gespannenheid in den tijd, die wij c h r o n o t o n i e willen noemen, is dus het wezen zelf der monade: de monade is
niet slechts een krachtpunt, zij is een tijdpunt, gezien als spanning van veranderingen, en daarom zelf ook gericht, als al
wat in den tijd geschiedt. De wereld in haar geheel moet derhalve begrepen worden als een veelheid van in den tijd gerichte
krachten, m.a.w. zij i s Historie.
Deze beschouwing over het dynamisch karakter der pluraliteit,
staat niet op zichzelf in de geschiedenis der filosofie. Zij is
aangeduid in het aristotelisch begrip êvTeXéxeioc d.i. de
zelfverwerkelijking van het Zijn in zijn verschijningsvormen. Zoo
kan het niet verbazen, dat Leibniz zijn monaden ook entelechieën noemt,*) al zouden wij niet zoo direct zijn verduidelijking, dat zij „zich zelf genoeg" zijn, kunnen overnemen, juist
omdat vormeenheden gerichte kracht hebben.
In de wijsbegeerte van onzen tijd is het in de eerste plaats
Bergson, die door zijn analyse van het begrip tijdsduur, de dynamische wereldverklaring verder wil brengen. Het Worden, de
werkelijke Tijd, het Leven zijn gericht d.w.z. zij verloopen in
een niet omkeerbare volgorde.
Verder past Spengler in zijn program eener „Morphologie
*) Leibniz, „Philosophische Werke" II, S. 439.
Bd. 108.)

(Meiners
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der Weltgeschichte", dezelfde conceptie toe, waar zij den periodenbouw der cultuurgeschiedenis moet bevestigen, en tevens
de doorloopende wijziging der cultuurvormen in hun tijdgebondenheid wil vastleggen, naar het oude principe, radicaal doorgevoerd „alles op zijn tijd". Ditzelfde thema neemt voorts Tillich
op in zijn boek Kairos ), maar verbonden met de denkwijze
der dialektische theologie, en met de evangelische verkondiging
van het naderend Godsrijk, uitgesproken in de beelden van den
Kairos d.i. de Ure, van den Oogsttijd, e.a. Dat hierin iets van
de krisis- en katastrophestemming van den na-oorlogstijd meespreekt, is geen reden tot argwaan. De conceptie zelve verrijkt
de geschiedfilosofie met een zeer pregnant, dynamisch begrip,
dat beter dan woorden als „crisis" of „conjunctuur" een verhouding aangeeft van de historie tot den zin van alle gebeuren.
Wij moeten nu echter verder gaan, en ook de gerichte kracht
onderworpen zien aan het beginsel der articulatie, wat dan
het begrip p e r i o d e , faze, epoche oplevert. Elke periode is
dus een complexe vorm, opgebouwd uit kortere, wellicht elkaar
oversnijdende fazen, die ieder ook weer „chronotoon" zijn.
Zoo komen wij voor de veelvormigheid der wereld-naar-dentijd tot de Idee van een stelsel van spanningen in gerichte volgorde, welke Idee dan trouwens ook openbaar wordt in elke
goede compositie, van een roman en van een muziekstuk, van
een betoog en van een liturgie. Zooals wij de herkomst van
bepaalde verschijnselen pas begrijpen, wanneer wij ze geordend
zien in hun causale noodwendigheid, zoo den zin dier verschijnselen door hun finale noodwendigheid. En juist dat geeft het
kairosbegrip.
Van belang voor de wijsbegeerte van den godsdienst is de
in deze tweede stelling vervatte gedachte allereerst, in zooverre zij kan helpen, de verschillende reeds genoemde uitingen
van dynamisme in den godsdienst onder een algemeen begrip
te brengen. Zij geeft hun daardoor tevens een zekere denknoodwendigheid, m.a.w.: zij zijn te beschouwen, niet als willekeurige uitingen, maar als symptomen of typische uitingen van
een vaste tendentie in het wereldgebeuren; theologisch gezegd:
van voorzienige wereldleiding.
1

1

) Het is eigenlijk een cyclus voordrachten van Tillich en anderen, gehouden aan de Schule der Weisheit van Keyserling, en als boek uitgegeven,
(Darmstadt, Reichl, 1926).
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In de tweede plaats kan zij licht geven over de godsdienstige
gedachten der lotsbestemming, theologisch gezegd: der praedestinatie. Indien het dynamisme al aarzelt omtrent het vooruit
bedoelde, het „prae", des te stelliger denkt het aan destinatie,
gedrevenheid, de beweging van leven door een rythmisch beginsel van hooger orde. Gericht zijn door en tot God is een
voorstelling, die inhaerent is aan het christelijk geloof. Maar het
moet mogelijk zijn haar te denken zonder den mechanistischen
denkdwang der predestinatietheorie.
En ten derde ligt in de gedachte der articulatie van het
wereldgebeuren in „Uren" eene mogelijkheid om op ethisch
gebied antwoord te geven op de concrete vraag: welk is het
gebod van d e z e Ure? Ik bedoel niet, dat eenig profeet of
moralist op onze werkhypothese zou hebben gewacht, maar
wel dit: de ethische wetenschap heeft een zekere voorliefde
voor de zuiver theoretische onderzoekingen naar den grond
der zedelijkheid, het hoogste goed, en dergelijke onderwerpen,
terwijl dan de praktische quaesties, als lichtelijk beneden hare
waardigheid (want quaesties van toepassing) aan den enkeling
ter uitwerking worden toevertrouwd. De articulatie der Ure nu
ontneemt den ethicus het recht tot deze voorkeur voor den
abstracten norm, dwingt hem, praktische aanwijzingen te geven
als zedelijke plichten, behoorend in een bepaald tijdsgewricht.
Wij zullen bij onze vierde stelling daarop nog terugkomen. Hier
is het voldoende, te hebben gewezen op het gericht zijn, ook
van het zedelijk oordeel, door de dynamische wereldverklaring.
Wij hebben hiermee de formule van het dynamisch pluralisme
naar haar twee samenstellende termen toegelicht. Nu drijft
echter de innerlijke logica dezer Idee verder naar een volgende
overweging: Gericht zijn doorbreekt het zich zelf genoeg zijn,
en sluit een doelpunt in, waarop het gericht zijn betrokken is.
Bijbelsch gezegd: De tijdelijkheid moet rijp worden voor den
oogst der Eeuwigheid. Dit doelpunt geeft pas zin aan de chrotononie der wereld. Wij formuleeren dat in onze derde stelling
zoo:
De z i n der g e r i c h t e v e e l v o r m i g h e i d
is
volheid.
Het woord volheid, gekozen in navolging van het bijbelsch
taalgebruik, houdt de begrippen volledigheid, volmaaktheid en
verzadiging in. Vraagt men namelijk naar den zin, waarop de

V.
veelheid betrokken moet worden, dan gaat het daarbij allereerst
om dat, wat niet zelf vorm noch kracht noch veelheid is, maar
het dynamisch pluralisme eerst mogelijk maakt, zonder hetwelk
onze formule inderdaad een ander woord voor chaos zou zijn.
Die Zin der wereld is, vergeleken met de wereld, „das Ganz
Andere",*) dat de wereld a. h. w. oversnijdt. In den godsdienst
heet die absolute zin der wereld God. Het begrip God, transscendent gedacht als God-in-zich-zelf, kan wellicht symbolisch
met „Eenheid", of met den ouden term der scholastici als „Nünc
stans" worden aangeduid. Wordt God daarentegen in betrekking tot de wereld gedacht, dan ontvouwt zich de Eenheid als
Volheid, d.w.z. als stelsel of rijk van zingevingen, doelstellingen,
waarden. Noemt men het rijk der veelheid het rijk der chronotone monaden, dan kan het rijk der volheid naar analogie dat
der a e o n e n heeten, een woord, ontleend aan de oude
gnostieke bespiegeling, waarin de noties van tijdsspanning en
geestwezen nog merkbaar meedoen. Of, nog onmiddellijker bij de
Evangelieverkondiging aansluitend: het rijk der volheid is het
Koninkrijk Gods.
Het is een oude traditie der theologie, die wij hier opnemen.
Reeds in het Nieuwe Testament vinden wij gewag gemaakt
van de volheid der tijden niet alleen (Efez. 1 : 10), maar ook
van de volheid Gods (Efez. 3:19; Col. 2:9). In de gnostieke bespiegeling, zoo zeiden wij, speelt de constructie van het ideeënof aeonenstelsel, als de volheid der uit God emaneerende geesteshypostasen een groote rol. Een grandioze illustratie der volheidsconceptie levert voorts Dante's Hemelreize, bijzonder de
schildering der Rosa mystica, zooals ook het aloude prefatiegebed der avondmaalsliturgie de hemelsche heirscharen met
haar slagorden en geledingen betrekt in de heilige handeling
en het „Sanctus" zingen laat.
Het is echter niet alleen de mythologie der christelijke kerk,
die de volheidsgedachte leert. Zij doemt op in elke idealistische
wereldverklaring, in elk zedekundig stelsel. Zij is meegeste'd
in Nietzsches leer van de „Ewige Wiederkehr". Zij groeit met
innerlijke noodzakelijkheid voor Münsterberg op uit zijn analyse
der waarden, die hij tot een systeem ordent ), voor Troeltsch
2

*) R. Otto in „Das Heilige". Breslau, 1918. S. 27.
) Hugo Münsterberg „Philosophie der Werte". Leipzig, 1908. S. 76—79.
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uit de wijsgeerige doordenking der geschiedenis, die ons deze
wereld laat zien betrokken op het Rijk des Geestes ). Op
magistrale wijze vindt men de speculatieve ontvouwing der
volheid Gods in Hegels „Vorlesungen über die Philosophie der
Religion", waar het trinitarisch dogma begrepen is als een
drievuldig Rijk van de „Idee an und für sich", de „Idee im
Elemente des Bewusstseins und Vorstellens" en de „Idee im
Elemente der Gemeinde".
De aeonentheorie, gelijk wij die aangaven, beteekent dus eene
voortzetting en verbinding van Leibniziaansche en Hegelsche
motieven met oud-christelijke tot een zuivere theologia systematica. Van een afzonderlijke toepassing van onze derde stelling op het gebied der godsdienstwijsbegeerte behoeft dan ook
niet meer gesproken te worden: zij i s wijsbegeerte van den
godsdienst.
Er blijft nog één dienst over, die onze formule te bewijzen
heeft: zij zou ons het verband tusschen de volheid (als zin en
doelpunt der veelvormigheid) en het worden der veelvormige
wereld hebben te verklaren. Wij willen ook dezen dienst in den
vorm van een stelling geven:
H e t g e r i c h t z i j n t o t en v a n u i t de v o l h e i d
o n t s l u i t den weg der v e e l v o r m i g h e i d als
dubbele v e r v u l l i n g : opgang tot v e r g e e s t e l i j k i n g en n e e r g a n g t o t
verstoffelijking.
Beginnen wij met de beeldsprakige terminologie toe te lichten.
De symboliek van den Weg en al wat daarmee samenhangt,
behoort tot de oudste kleinoodiën van onzen geestelijken taalschat, en dient zich zelf aan, wanneer een beeld gezocht wordt
om het proces van het worden bondig uit te drukken. Dat het
symbool — d.i. de geschouwde vorm — boven het begrip werd
gekozen, ligt hieraan, dat het symbool de verschillende zijden
van het bedoelde samenvoegt, terwijl zij in een begrip uiteen
zouden vallen. Die zijden hooren echter bij elkaar als logica,
metaphysica der geschiedenis, en ethica, of: de leer van het
gaan, de leer van den weg, de leer van de wegwijzing. Tezamen
omschrijven zij het verband tusschen volheid en veelheid als
vervulling. Wij grijpen in dit eene woord den zin der geschiedenis samen in haar dubbelaspect van opgang tot vergees1

')

Ges. Schriften III, S. 97.
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telijking en neergang tot verstoffelijking, of: als verlossing van
en tót vorm, en plaatsen dus in onze vierde stelling logica en
ethica in dienst van de geschiedfilosofie, die het „midden" is
dezer deducties. Over deze drie zijden nog een kort woord:
D e l e e r v a n h e t g a a n : zij zou de zuivere zelfbeweging
van den geest moeten aangeven, een ongemeen moeilijke wetenschap, waarover nog weinig klaarheid heerscht, maar waarvan
men als van een beeld in nevellucht, de omtrekken belijnd ziet,
nml. door den eisch van een bepaling der dynamische kategorieën in hun aprioriteit, een soort zuivere rythmiek des
geestes, bijzonderlijk een rythmiek der wendingen in het geestesproces. Ik kan hier niet meer doen dan deze taak noemen
en erkennen.
D e l e e r v a n d e n w e g : d.i. dus het geschiedfilosofische
midden onzer vierde stelling, wil, gedachtig aan Herakleitos'
woord „eenzelfde is de weg naar boven en naar beneden",
de spanning vasthouden tusschen deze beide polen: vergeestelijking — (met een bijbelwoord „gedaante-verwisseling" )) —
en verstoffelijking — (d.i. de rustelooze schepping of herschepping). Wij kunnen bij een wijsgeerige beschouwing der geschiedenis de diepere zijden van het Evolutie-denkbeeld niet missen.
Wij kunnen echter de vervlakking ervan tegengaan door het te
verbinden met het denkbeeld eener tegenbeweging, die dan
I n v o l u t i e — de inwikkeling van het Zijn in het Aanzijn
— zou mogen heeten. De geschiedenis is dan te denken als
de eeuwig wisselende spanning tusschen deze beide polen, een
verwikkeld spel van omvormingen. Het h o e van die omvorming zou men kunnen noemen: „het-koninkrijk-Gods-dat-komt",
of, met een beeld aan de kosmographie ontleend: de p r a e c e s s i e der wereldbeweging, of desnoods met een antiek
beeld: het spel der Goden. In deze gedachte eener praecessie
zou Ranke's stelling „Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott" verzoend zijn met de evangelische vermaning: „waakt, want gij
kent dag noch ure".
In het verband der christelijke geloofsvoorstellingen, kan dat
ook nog aldus worden uitgewerkt: de zin en het keerpunt in
het wereldhistorisch proces is de Christus. In Hem snijden de
opgaande en de neergaande lijn elkaar. Daarom moeten beide
1

*) Verg 1 Cor. XV : 51 en de verhalen der verheerlijking op den berg.
(Mt. XVII : 1—13).
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tot hun recht komen in geloofsleer en eeredienst. En zoo is het
ook, want Kerstmis als het feest der Incarnatie drukt den
heiligen zin uit der Involutie-gedachte: „Het woord is vleesch
geworden", — terwijl Paschen het hoogtij is der Verrijzenis,
die immers gezien kan worden als het proces der Evolutie,
samengedrongen en absoluut gesteld in één mythisch moment
als verheerlijking of „verhooging". )
Eindelijk: D e l e e r d e r w e g w i j z i n g , Er is geen wijsgeerig stelsel, dat niet in ethica uitloopt. Hoe dan, vragen wij, zal
een mensch tot vervulling van zijn bestemming komen? ïk meen,
dat het antwoord onzer werkhypothese hierop zal zijn de uitwerking der bekende Kantiaansche formule: „Du solist — das
Sein werden; du solist — das Werden sein". Dat beteekent,
dat de mensch, overeenkomstig den dubbelen weg der vervulling, het dubbele gebod: „bevrijd U tot God, en ontgeef U aan
de wereld", zal moeten aanvaarden. Dat is wat ongewoon.
Meestal zal ontstijging aan de stoffelijke wereld als het eenig
mogelijke zedelijke doeleind worden beschouwd; m.i. ten onrechte. Ontstijging is pas waarlijk zedelijke daad, indien verbonden met de bereidheid tot indaling in de stoffelijke wereld.
Vraagt men verder, wat de bevrijding, wat de zelfontgeving van
den mensch maken, dan moet het antwoord luiden:
De zelfbevrijding voert tot heiligheid, de zelfontgeving gaat
uit van heldendom. In de toonschaal van zedelijke waarden
zullen held en heilige als de hoogste figuraties van menschelijkheid hebben te gelden. ) En vraagt men tenslotte naar voorwaarden en loon van het zedelijk leven, dan zou ik assoneerend
met Spinoza's beroemde slotstelling willen zeggen: „De
z e l f o n t g e v i n g i s n i e t de v o o r w a a r d e
van
h e l d e n d o m , m a a r de h e l d h a f t i g h e i d z e l v e ;
n o c h o o k de g e l u k z a l i g h e i d h e t l o o n
der
h e i l i g i n g , m a a r de h e i l i g h e i d z e l v e . "
x

2

Ziedaar de ontwikkeling van de inhoudswaarde onzer werkhypothese op grond der voorafgaande uiteenzetting over haar
voorwaarde. Nog zou ik U het derde deel, het onderzoek naar
haar waarheidsgehalte, schuldig zijn. Want ik erken, dat in
!) Joh. VIII i 28; XII : 32.
) Eene opvatting, die men terugvindt bij Spengler („Untergang des
Abendlandes II, S. 412—431) en R, N. Coudenhove Kalergi in zijn boek
„Held oder Heiliger".
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de wijsbegeerte, ook in die van den godsdienst, de definitieve
bruikbaarheid eener werkhypothese niet ligt in haar bruikbaarheid zonder meer, maar in haar waarheid. Een enkele maal,
in het geleverd betoog, heeft de hoorder kunnen vernemen, in
welke richting ik die rechtvaardiging zou zoeken, maar in
breede argumentatie moet en wil ik U haar schuldig blijven —
niet alleen omdat eene oratie een vorm is, gericht in één academische ure — maar ook omdat het werk, mij aan deze Universiteit opgedragen, naar ik hoop, een periode zal duren, lang
genoeg om met de rustigheid en de aandacht, door het onderwerp gevraagd, aan de rechtvaardiging der gekozen hypothese
te werken.

MIJNE H E E R E N CURATOREN!

Bij het beëindigen dezer rede wil ik Uw College mijn dank
en erkentelijkheid uitspreken voor het vertrouwen, dat U in
mij hebt gesteld, en dat ik hoop niet te zullen beschamen. Ik
ben mij ervan bewust, dat de opleiding tot predikant hooge
eischen stelt aan de docenten, juist ook op de gebieden der
systematische theologie, vooral in dezen tijd. Ofschoon nu de
mij toevertrouwde vakken gerust over twee, of zelfs drie leerstoelen konden worden verdeeld, verzeker ik U , dat ik niets
ongedaan zal laten, ze in hun huidigen staat van onverdeeldheid
zoo goed te verzorgen als ik kan. Ook aan Uwen Secretaris
betuig ik hier gaarne mijn dank voor zijn zoo welwillend verstrekte inlichtingen.
D A M E S EN H E E R E N DOCENTEN!

Het is mij een groot voorrecht terug te mogen keeren tot
mijn Alma Mater, en juist deze takken van wetenschap te
doceeren, die ook van niet-theologen nog al eens de belangstelling hebben, gelijk zij omgekeerd mijn belangstelling ook
wel herhaaldelijk zullen richten op gebieden, die niet enkel
theologisch zijn. Hartelijk hoop ik, dat aan gemeenschappelijke
belangstelling of verwante taak een omgang moge ontspringen,
die ook voor het persoonlijk leven wat beteekent. Aan U allen
geef ik de verzekering, dat ik mijn best zal doen, mij Uw collegialiteit waardig te maken.
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In het bijzonder moge dit tot U gesproken zijn, Heeren Profes oren der theologische faculteit en der kerkgenootschappen
met de theologische faculteit verbonden! Gij hebt mij terstond
op zeer vriendschappelijke wijze in Uw midden opg'nom n Al
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dezelfde zijde der groene tafel te zitten, ik bewaar de beste
herinnering aan de jaren, toen ik van enkelen Uwer een leerlinj
was, en hoop dan ook zeer, thans met U te mogen samenwerkef
m dezelfden vriendschappelijken geest aan de belangen onzer
studenten en onzer wetenschap.
Het valt mij zwaar, hier te staan als de opvolger van de
Protessoren De Graaf en Roessingh. Aan beiden ben ik meer
verschuldigd dan ik met woorden zeggen kan: aan RoessTngh
voor zim leiding van mijn studie; aan De Graaf voor vele jaren
samenwerking in de vrijzinnig-protestantsche wereld. Zij hebben
een schat van denkbeelden nagelaten, die om uitwerking vragen
Zooveel ik kan, zal ik trachten, de hooge beginselen, die hen
leidden, ook in mijn onderwijs en studie toe te passen.
DAMES EN HEEHEN STUDENTEN DER THEOLOGISCHE FACULTEIT!

Ofschoon wij reeds eenigermate kennis gemaakt hebben, wil
ik toch ook van deze plaats gaarne uitspreken, dat het mij een
groote vreugde , U de systematische theologie te mogen
doceeren. Er is xets bekoorlijks in, dat althans één van de vijf
eerstoelen onzer faculteit niet van te voren uitsluit U voor
te lichten m probleemstellingen, die na het Congres van Weenen
zijn opgekomen, en waarmee U dan ook later wellicht iets nader
m aanraking zult komen. Het is mijn innige wensch, dat het
woord „Commihtones", op onze series in gebruik, niet maar een
naam zal zijn voor de verhouding van hoogleeraar en studenten,
maar werkelijkheid moge uitdrukken. Gij zijt vogels van
zeer diverse theologische en sociologische pluimage, wellicht
kan de formule van dynamisch pluralisme ook voor onzen omgang als voorloopige werkhypothese worden aanvaard, om den
juisten weg tot elkander te vinden.
1S

MONSIEUR LE MINISTRE,

C'est un grand honneur et un plaisir spécial pour moi de
vous saluer en cette réunion solennelle. Avoir au milieu de
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nous un représentant de la familie de ma femme, le représentant
de sa patrie dans la mienne, rehausse pour nous 1'importance
de ce jour.
Ik zie hier voorts vele vertegenwoordigers en leden van de
Remonstrantsche gemeenten, die ik het voorrecht had als predikant te mogen dienen. Aan hen wil ik dit zeggen: mijn predikantsambt heeft al die jaren zeer, zeer veel voor mij beteekend.
De jaren in Uw midden doorgebracht zijn mij onvergetelijk.
Wanneer het mij gelukken mocht in mijn nieuwen werkkring
het besef vast te houden, dat de wetenschap, hoe onafhankelijk
ook, ten slotte toch het leven heeft te dienen, zal ik dat te
danken hebben aan den vormenden invloed, die van de praktijk
van het domineeswerk uitging.
Datzelfde zou ik willen zeggen tot hen, met wie ik vele jaren
lang in onze vrijzinnige jeugdbeweging, conferenties en kampen,
besturen en commissies deelde, gelijk men kersen deelt in een
vollen boomgaard. Ik weet in Uw kring veel geleerd en voor
het hart ontvangen te hebben, dat mij in mijn Leidschen werkkring van nut zal zijn.
Eindelijk: een woord van groote dankbaarheid en persoonlijke vreugde, dat ook Gij, mijne moeder, dezen dag hebt mogen
meemaken; en een stille groet aan allen, die dit uur met mijn
gezin en mij uit vriendschap hebben willen medeleven.
Moge dan in de pluraliteit der gesproken woorden de richtende kracht eener zuivere bedoeling hebben doorgeklonken.
Ik heb gezegd.

