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en Gij allen, die deze plechtigheid met Uwe tegenwoordig
heid vereert;
Zeer Geachte Toehoorderessen en Toehoorders;
Het probleem aangaande het principe of het object der Theo
logie behoort tot de moeilijkste vraagstukken op dit gebied.
Zeer verschillend zijn dan ook de antwoorden, die men op
deze vraag heeft trachten te vinden en te geven.
Wij laten er hier enkele ter inleiding volgen.
De „Sacra Scriptura" wordt als „principium unicum et proximum aanvaard '), waarbij men dan wel Logos en ratio onder
scheidt of ook het schema subject-object in verband brengt met
het schema subject-wet2); of „Deus Ipse" met Zijn openbaring
wordt nader omschreven 3).
Anders weer noemt men den Godsdienst als zielkundig ver
schijnsel in den mensch en als historisch feit indemenschheid4),
waarbij dan voorts de vraag zich opdringt in hoeverre hier de
Theologische faculteit zou opgaan in de philologische of
litteraire.
Vooral sinds Kant is de vraag aangaande religie, Godsdienst
en Theologie al meer verbonden met psychologische,subjectieve,
ethische, phaenomenologische, zelfs irrationeele momenten om
van het Numineuse en het Tremendum niet te spreken5) en ook
niet nader te overwegen de getuigenis aangaande den kennen5

den en sprekenden God der Barthsche, Zwitsersche school6).
Een der bezwaren, die de Gereformeerde of wil men Protestantsche Theologie drukt is ongetwijfeld de al te ver gaande
vereenzelviging van den Logos of het Woord Gods met den
Bijbel, een beschouwing die tegen de Bijbeluitspraken zelf
ingaat. Want in dezen wordt, bijzonderlijk in den Proloog tot
het vierde Evangelie, de Logos veeleer als albemiddelend of
alorganiseerend Eeuwigheidsbeginsel beleden. Het is boven
dien wetenschappelijk onmogelijk en dus onhoudbaar om een
historisch geworden boek zonder meer als eerste of laatste
axioma, als uitgangspunt en principe van Theologische over
wegingen te stellen. Immers, al hetgeen historisch is geworden
moet ook historisch naar deze zijne wordingsgeschiedenis critisch worden onderzocht. Alleen een eerste en laatste, niet
historisch geworden, wezensgegeven kan en mag terecht axioma
heeten.
En wil men Kant denwijsgeervan hetProtestantisme') noemen
Zoo blijkt, dat de Roomsch Katholieke wijsbegeerte en
Godgeleerdheid nog diepten en rijkdommen inhoudt, die
daarom ook de Gereformeerde, eenzijdige, exclusieve verhef
fing der Sacra Scriptura tot formeel beginsel te buiten en te
boven gaan, aangezien zij rekent met kentheoretische, logische
en wijsgeerige overwegingen, die ten onzent vaak bitterlijk
worden gemist. Het is, om dit terloops op te merken, zeer
treffend, dat in de laatste decenniën allerlei momenten, van
ouds in de Aristotelisch-Thomistische en Scholastische be
schouwing reeds begrepen, wetenschappelijk weer in eere
worden hersteld, men denke aan de begrippen als eidos, vorm
beginsel, entelechie, totaliteit, het intentionale, enz. Wij wijzen
o.a. slechts op de uiteenzettingen van Driesch en Von Uexküll, Schaxel, Husserl, hier te lande Ariëns Kappers, Bolk en
Jordan8).
Hoe dit alles zij, wij noemden een en ander alleen ter inleiding
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om aan te geven, hoe het onderwerp, dat wij voor deze onze
rede kozen, n.1. de Theologie en haar plaats in het kader der
wetenschappen, zeker een onderwerp is, dat op de hoogte van
onzen tijd bij vernieuwing aan de orde mag en moet worden
gesteld, ongerekend de stem, die opgaat om de Theologie als
faculteit niet slechts te onttronen maar ook weg te ruimen.
Komen wij dus ter zake.
Zal de Theologie wetenschap zijn, zal zij derhalve in den kring
der wetenschappen kunnen worden opgenomen en daarin mo
gelijk een eigen, leidende plaats innemen, zoo moet zij ook aan
den strengen eisch voor iedere wetenschap voldoen, namelijk
dezen eisch, dat zij openstaat, onbevooroordeeld openstaat
voor de werkelijkheid. Wij bedoelen hier niet de werkelijkheid,
zooals deze reeds door een of ander waardeeringsoordeel is
benaderd, maar zooals zij, zonder nadere overweging of be
paaldheid, zich voordoet aan en in het menschelijk bewustzijn,
dus voor iedere objectief gerichte, onbevooroordeelde be
schouwing.
De ware wetenschappelijke houding is daarom deze, dat wij
genoemde werkelijkheid, zonder vooraf vastgestelde en daarom
vaak misleidende praemissen, laten spreken zooals zij uit kracht
van eigen gesteldheid zich ons als object van kennis aandient.
Hiermede is niet gezegd, dat de wetenschappelijke onderzoeker
en overweger daarom beginselloos neutraal zou moeten zijn,
maar zeker heeft hij zich te hoeden voor vooropgestelde, vaak
onbewuste neigingen en meeningen, die zijn objectief onder
zoek en zuivere overweging zouden verduisteren of scheef
trekken. Men spreekt vaak van „vrijzinnigheid" en bedoelt
daarmede eveneens vaak vrijheid van vooroordeel en overleve
ring, die dan veelal niet anders blijkt te zijn dan een negatief
critische houding, waarvan Hegel opmerkt: „Beginnende Bildung fangt immer mit dem Tadel an, vollendete aber sieht in
jedem das Positive"9). Ware vrijzinnigheid echter is zich
7

rechtzinnig open te stellen en te laten voortleiden door het
object van onderzoek, dat ter doorvorsching en overweging
aan den menschelijken geest is voorgesteld, op welk gebied ook.
Aanvaardt en overweegt ware wetenschap de werkelijkheid
onbevooroordeeld, zoo blijkt deze, de werkelijkheid zelve, ons
echter te dwingen tot hetgeen wij zouden willen noemen:
wetenschap in engeren en wetenschap in ruimeren zin. Eens
deels toch is de werkelijkheid wetenschappelijk benaderbaar,
doordat hare materieele en formeele gegevens worden gecon
stateerd en geregistreerd. Zoo blijkt de wetenschap in engeren
zin het exacte verwerken van de aanwijsbare, noembare, meet
bare, weegbare verschijnselen op verschillend gebied dier wer
kelijkheid, n.1. op het gebied van het stoffelijk gebeuren, het
ziellijk beleven, het uiterlijk kennen en wat men hier voorts
zou willen noemen. De wetenschap in engeren, formeelen,
exacten zin is daarom de wetenschap der klare, nuchtere verarbeiding der data en facta, die aan den dag zijn. Maar men
vergete hierbij niet, dat aan de oppervlakte alles klaar is van
wege de oppervlakkigheid. Gemeenlijk nu gaat de verstandelijk
aangelegde geest prat op deze uiterlijke, op zich zelf ongetwij
feld hoogelijk te waardeeren wetenschap in engeren zin en
verdenkt ieder, die dieper, verder, hooger gaat, en die de wer
kelijkheid, zooals deze zich aan en in het menschelijk bewust
zijn voordoet en opdringt, wil doorzoeken en doorspeuren.
Van dezen heeft Schelling terecht gezegd: de ware wijze is een
„unterirdischer Mensch"10).Voor den nuchteren, klaren weten
schapsbeoefenaar is zulk een hoogstens een poëet, misschien
een profeet maar allerminst een professor. En toch blijkt dit een
groot wetenschappelijk misverstand. Want terecht noemt Hegel
in zijn „Phanomenologie des Geistes", aan het slot van het hoofd
stuk „Der Werkmeister", den Geest „Künstler". Ook heeft de
werkelijkheid zelve een donkeren, aanvankelijk verwarden on
dergrond, zoodat Eduard von Hartmann niet geheel ten on-
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rechte heeft beweerd, dat het ware kenmerk van metaphysischen
aanleg blijkt te zijn: „Die Fahigkeit vor dem Problem der
grundlosen Subsistenz wie vor einem Medusenhaupt zu erstarren" n). En tevens zweeft de werkelijkheid en heeft daarom
mede een uiterlijk nuchter niet te grijpen noch te begrijpen
moment (movimentum) in zich, waarop we straks uitvoeriger
terugkomen. Hier zij voorloopig opgemerkt, dat ook het nuchtere
en klare onderzoek der gegeven werkelijkheidsverschijnselen
Zelf ons reeds uitdrijft tot een „zwevende" beschouwing. Zekere
onderzoekingen op taalkundig gebied, verwant aan de phaenomenologische school van Husserl12), die gansch en al rationeel,
logisch, strikt en streng wetenschappelijk zijn, bewijzen, dat
de gegeven werkelijkheid, waar zij verwerkt wordt door het
menschelijk bewustzijn, dit laatste dwingt om zwevend te over
wegen en overwegend te zweven. Wij meenen in dit verband
ook te mogen wijzen op den strijd, die onder de mathematici
wordt gestreden tusschen de intuitionisten en formalisten 13)
om van Hegel's dialectiek te zwijgen. „Qui bene distinguit bene
docet". Maar juist dit klaar en helder onderscheiden dwingt
als van zelf tot bezinning. Want het „zwevend" moment der
onbevooroordeeld beschouwde werkelijkheid drijft den menschelijken, bezonnen, wetenschappelijken geest tevens op tot
een hoogtevlucht, die, wijd en zijd overschouwend en
doorschouwend, de gegevens overziet en verbindt. Immers
weten en denken moeten in de wetenschappelijke bezinning
wel duchtig onderscheiden worden en tevens in onderling
verband worden gehandhaafd. Nadrukkelijk aanwijsbaar uit de
geschiedenis van het menschelijk kennen, weten en denken is
dan ook het feit, dat, waar, om dit slechts te noemen, na den
inzet van Kant's criticisme het formeel, exact, critisch weten
voorop kwam, ook mede sinds Kant door de classieke, groote
denkers na hem het begrip wetenschap in ruimeren, dieperen,
hoogeren zin materieel is veroverd.
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Wij herinneren hier slechts aan de „Wissenschaftslehre'' van
Fichte, die het „Wissen vom Wissen" benadert en aan Hegel's
„Wissenschaft der Logik".
Van het hoogste belang voor het juiste inzicht in het wezen
der wetenschap in het algemeen en der Theologie in het bij
zonder is de onderscheiding, die op verschillende wijzen in de
wijsbegeerte werd gemaakt maar door Hegel bijzonderlijk naar
voren werd gekeerd, n.1. de onderscheiding tusschen verstand
en rede. Het verstand in den laatsten zin blijft staan bij be
grenzing en tegenstelling, het houdt de tegengestelden vast en
meent in deze vaststelling het eind aller kennis en aller weten
schap te hebben gevonden. Bij deze zijn ontleding en vaststel
ling blijkt het verstand bovenal critisch, klaar en zuiver te onder
scheiden, ja te scheiden (en dit alles is zijn onverkorte verdien
ste). Maar in deze klaarheid blijkt het tevens eigenzinnig en
hoogmoedig tegenover al wat in hoogeren zin wetenschappelijk
of wijsgeerig heeten mag en dat bij alle waardeering van den
analytisch-mechanischen arbeid des verstands voort- en opgaat
tot het synthetisch-organische doordenken der rede 14), die
de tegengestelden verbindt en opheft tot hooger, wezenlijker
denkbaarheid. Zoo wordt weten tevens tot denken 15). Het
mechanische kennen van het verstand teert de stof dus als het
ware niet voldoende op, zet haar niet wezenlijk om maar blijft
bij het existentieele en phaenomenale staan zonder tot het
substantieele en essentieele voldoende op te klimmen, of, wil
men, af te dalen 16).
Vandaar dat bij de wetenschap in engeren zin het dynamische
moment, dat van het eene verschijnsel tot het andere overgrijpt
en aldus het eene verschijnsel met het andere verschijnsel
bewogen, zwevend verbindt, niet zonder meer in het eenzijdig
statische weten van het verstand is vast te leggen en op te
nemen. Waar aldus het verstand ontleedt en tegenstelt, daar
verbindt en verzoent de rede in hooger aspect. En dit is on10

mogelijk, tenzij de wetenschappelijke beschouwing doorgaat tot
de eenheid van den Geest, van het Denken, dat het menschelijke,
verenkelde bewustzijn met zijn verschijningswereld draagt en
te boven is tevens.
Wij kunnen op dit alles niet uitvoerig ingaan. Wij mogen er
hier echter terloops op wijzen (aangezien een en ander overbelangrijk is voor de Theologische oriënteering), dat de strijd
vraag aangaande allegorie, symboliek enz. niet slechts een
vraag is, die, gelijk gemeenlijk geschiedt, tot de exegese beperkt
blijft of zelfs ook maar op het gebied van deze propaedeutische
vakwetenschap kan worden beantwoord. Maar genoemde vraag
houdt mede verband met de tweeërlei geestesgesteldheid of
mentaliteit van den verstandelijken en den redelijken mensch.
Het verstand in zijn phaenomenale klaarheid vermoedt, dat al
wat in de phaenomenale wereld van het individueel bewustzijn
is gedacht of gezegd daarmede ook de grenzen van zijn geldig
heid heeft bereikt. De rede in haar essentieel doorzicht verstaat
en begrijpt, dat de hoogere orde der wezenlijke werkelijkheid,
die het klare verstand met zijn tegenstellingen en onderschei
dingen te boven gaat, mede een ideëelen inhoud heeft, die meer
omvat en daarom ook meer beteekent dan de enkeling denkt of
zegt en in dit zijn denken en zeggen ook zelfs maar vermoedt.
Het is dan ook wel merkwaardig, dat de dichter, die als
staat en zweeft tusschen wetenschap en wijsheid, wel degelijk
voelt, weet en erkent, dat hij meer zegt dan hij weet, omdat
hij gedreven wordt door het ideaal, dat in hem leeft en zich
beweegt en dat hem meer doet uitspreken dan hij zelf bewust
bedacht. Het woord als begrip toch houdt een algemeenheid in
en zegt daarom op zich zelf reeds meer dan de uitspreker
daarmede bewust bedoelt. Wie doorziet, dat de essentieele
wereld- of denkorde in de existentieele klaarheid van het ver
enkeld menschelijk bewustzijn zich roert en aan den dag komt,
is ook tevens wetenschappelijk overtuigd van de beteekenis der
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allegorie en symboliek als erkennende en benaderende de wezens
orde der idee, die meer omvat en dus verder gaat dan het bewust
bedachte of gesprokene. Zoo blijkt de strijdvraag in deze, of
n.1. allegorie en symboliek slechts fantastische willekeur of on
bewuste en daarom aanvankelijk ongekende wijsheid inhoudt,
onmiddellijk samen te gaan met de kentheoretische en wijsgeerige vragen aangaande de verhouding tusschen het menschelijk bewustzijn met zijn taal en de zijnsorde der zich aan en in
dit menschelijk bewustzijn voordoende werkelijkheid1?). Wij
merken dan ook op, dat op het gebied der empirische psychologie
de vraag naar de wetenschappelijke beteekenis en waarde van
het symbool, zelfs van den droom, zich weer naar voren heeft
gedrongen. Men denke slechts aan de school van Freud 18).
Zoo blijkt, nog eens, het onderhavige probleem symbool en
allegorie, samen te hangen met het wetenschappelijk onderzoek
aangaande het onbewuste of achterbewuste of bovenbewuste
in zijn verband met den bewustzijnskring der enkelingen,
waarvan het als het ware den grondslag en den koepel vormt,
omdat het bij diepere en hoogere overweging van dit bewuste
de wezenlijke waarheid inhoudt.
Het verstand heeft het veeleer over het „zoo-zijn" dan over
het „zijn", over den „bewustzijnsmensch" veel meer dan over
den „zijnsmensch", ja, de identiteit van „zijn" en „bewust
zijn" wordt in zijn „klaren" gezichtskring tot een on
mogelijkheid. Het tekort der verstandelijke mentaliteit en
wetenschap blijkt dan ook wel treffend uit het feit, dat zij haar
gevonden, beperkte resultaten, met uitsluiting van al het andere,
als eenig geldende waarheid vasthoudt, dit andere onderschat
en miskent met het gevolg, dat zij bij nader onderzoek ge
dwongen wordt nochtans het andere, dat zij voorheen negeerde,
weer te erkennen en in haar beschouwingen op te nemen.
Met de wetenschappelijke houding des verstands, die op
eigen gebied onverkort moet gelden en in zooverre te loven en
12

te handhaven blijkt, hangt ook samen de overschatting der
vakwetenschap. Het vak, grondig en klaar tot op den bodem
en naar de oppervlakte doorvorscht, geldt eigenlijk als de
eenig betrouwbare wetenschap. De samenvattende bezinning,
die de universiteit ten slotte verheft boven de vakschool en
deze maakt tot een cultuurcentrum van het volle wereld- en
menschenleven, wordt almeer uit het oog verloren en zelfs
onmogelijk geacht. Zeker is het een feit, dat de stof der ver
schillende vakwetenschappen zoo overweldigend aanwast, dat
zij den ganschen onderzoeker opeischt. Maar dit wil niet zeg
gen, dat daarom de centraal wetenschappelijke of wijsgeerige
wereldbeschouwing, die de verschillende vakken in hun grondbeteekenis en grondtrekken verbindt tot een levend organisme
zou zijn uitgesloten. Immers, men kan de organen van een
lichaam wel degelijk in hun onderlinge ligging en verband
aanwijzen en doorzien zonder daarom alle vezelen dier ver
schillende organen te kennen. De overschatting der vakweten
schap is dan ook o.i. mede een symptoon van den tijdgeest en
hangt mogelijk zelfs samen met den trek tot mechaniseering
en civiliseering, die de „moderne zakelijkheid" op alle gebied
doorvoert. Wij wagen het zelfs te vermoeden, dat genoemde
verstandelijke, vakwetenschappelijke zelfoverschatting verband
houdt met den „Untergang des Abendlandes", waarvoor een
Spengler vreest en waarbij de mechaniseerende civilisatie de
organiseerende cultuur dreigt dood te drukken. Hoe dit zij,
ware wetenschap, gelijk bij den aanvang gezegd, richt zich
op de volle werkelijkheid en wordt door deze werkelijkheid in
verband met den aard van het menschelijk kennen en denken
als uitgedreven en voortgeleid tot het formeele, exacte, ab
stracte kennen des verstands maar tevens tot het materieele,
speculatieve, concrete denken der rede. Zoo nu moet ook de
Theologie, zal zij waarlijk wetenschap heeten, de werkelijkheid
onbevooroordeeld laten gelden.
13

Werkelijkheid echter is een aan en in het menschelijk be
wustzijn verschijnend gegeven.
Bij nadere overweging rijst dus onmiddellijk de mede voor
de Theologische bezinning uiterst belangrijke vraag: „Hoe
hebben wij deze werkelijkheid in verband met het menschelijk
bewustzijn te beschouwen? Heeft zij een bestaan op zich zelf
en in welke verhouding of betrekking staat dit bestaan tot het
menschelijk bewustzijn met zijn kennen, weten en denken?"
De oude kentheoretische vraag naar „de mogelijkheid en de
grenzen van het menschelijk kennen" blijft derhalve van on
verzwakt belang.
Sinds Kant vooral is deze vraag naar de verhouding tusschen,
of de mogelijke overeenkomst van het menschelijk kennen en
de werkelijkheid al meer terug gedrongen en heeft men het
waarheidsbegrip niet nader overwogen in verband met de
vraag naar genoemde overeenkomst, maar is het waarheids
begrip aldus beperkt, dat waarheid niet zoo zeer wordt gezien
als overeenstemming der voorstellingen met de dingen maar
als juiste voorstellingsverbinding, zooals Windelband in zijn
„Geschichte der neueren Philosophie" 19) reeds in verband
met Locke's zoogenaamd immanent (tegenover het transcen
dent) waarheidsbegrip opmerkt.
Toch blijft de werkelijkheid het menschelijk gewaarworden
en kennen, wij zouden mogen zeggen, verontrusten. Want dit
allereerste feit van ons menschelijk bewustworden blijft
toch wel onweersprekelijk, dat „de stof der gewaarwording ons
wordt gegeven of opgedrongen". Het is dan ook niet te be
twijfelen, of in de laatste decenniën valt al meer een ommegang
der kentheoretische bezinning in de richting van het realisme
waar te nemen. Von Schnehen in zijn „Eduard von Hartmann"20)
noemt verscheidene namen dergenen, die in deze van
belang zijn. Het wil ons voorkomen, dat mede Heidegger's21)
heenwijzing naar en overweging van emotioneele gegevens
14

(als angst, zorg, verveling, melancholie) in verband met „Sein
und Zeit" naar de bewegelijkheid der actualiteit of realiteit
verwijzen. En wij mogen hier ook wel den naam van Dr. Rudolf
Weinmann noemen, die mede in Ueberweg's „Geschichte der
Philosophie",22) wordt vermeld en die o.a. in zijn „Philosophie,
Welt und Wirklichkeit" een kort en leerzaam appergu der
realistische kenhouding gaf, terwijl hier te lande o.a. Prof.
Woltjer Sr. en Prof. van Mourik Broekman, om anderen niet
te noemen, hun verdienste hebben ter wekking van nieuwe
bezinning.
Niet alleen echter wijst de kentheoretische overweging in
realistische richting, ook komt het besef al meer op, dat een
metaphysica op grondslag der ervaring, zooals reeds door
Schopenhauer en ook o.a. door Ed. von Hartmann, Arthur
Drews en hier te lande door Heijmans 23) is bedoeld, niet uit
gesloten blijkt, wijl Kant's pogen veeleer hiernaar uitging om
slechts de speculatief voorbarige metaphysica te keeren.
Ook de Theologie zal zich in deze dus weer opnieuw hebben
te orienteeren! De vraag: „Is de werkelijkheid kenbaar en in
hoeverre?" blijft voor de Theologie als wetenschap een der
belangrijkste kernvragen. Men heeft het zich sinds Kant's
„Copernikaansche omkeering" 24) dan ook wel te gemakke
lijk gemaakt. Van hoe groote beteekenis en uitwerking deze
critische omkeering ook moge zijn, wij achten haar al te een
voudig en blijven overtuigd, dat geen bezonnen kentheoretisch-wetenschappelijke houding daarbij zonder meer kan be
rusten. Onder degenen, die te dezen in Nederland groote ver
diensten hebben, mogen we ongetwijfeld Dr. Snethlage noe
men, ons echter blijft de grondvraag naar de verhouding
tusschen kennen en werkelijkheid, bewustzijn en zijn inge
wikkelder.
Want het eerste onweersprekelijke, kentheoretische, weten
schappelijk te constateeren datum is het factum, dat niet alleen
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de gewaarwordingen in den kring van het menschelijk bewust
zijn ontstaan, bestaan en vergaan, opkomen en verdwijnen,
dus uit de „verborgenheid" van het bewustzijnstranscendente
gebied in het bewustzijnsimmanente „openbaar" worden; maar
ook het menschelijk bewustzijn zelf is niet slechts „gegeven"
(gelijk het in Kantsche kringen wel wordt uitgedrukt), maar
het wordt „gewekt" uit den achterbewusten drang, die eerst
de gedaante, het organisme met zijn hersenstel als opwerpt
en dan het bewustzijn daaraan doet ontgloren. Hetzij wij den
kring van de „tooverlantaarn des bewustzijns", gelijk wij het
wel noemden, naar buiten, op de „objectieve" wereld of wer
kelijkheid richten, hetzij wij dien naar binnen, naar de „sub
jectieve" wereld of werkelijkheid der innerlijke roerselen keeren,
telkens is daar het wetenschappelijk onloochenbaar feit, dat de
bewustzijnskring met zijn inhoud ontlokt worden aan een achter
bewusten drang,die zoowel het bewustzijn zelf als ook zijn inhoud
uitdrijft. Dit allereerste en allerbelangrijkste kentheoretisch te
constateeren gegeven dwingt de werkelijke bezinning dan ook
nog even nadrukkelijk als voor het intreden van Kant's criticisme
tot nadere, nauwkeurige overweging van deverhouding tusschen
bewustzijn en zijn, menschelijk kennen en werkelijkheid,
tusschen het bewustzijnsimmanente en het bewustzijnstranscendente. Hetzij men met een Von Hartmann de brug
tusschen deze beide zoekt in de gewaarwording; hetzij men
met een Rickert uit het oordeel, dat in den menschelijken
geest voortgaat, besluit tot de geldigheid van zijn zin; hetzij
men naar aanleiding van de Kantsche Idee gelooft in God,
telkens is hier een pogen te constateeren om vanuit het mensche
lijk bewustzijn in te keeren tot hetgeen zich daarin aandient of
openbaart 25).
Wij kunnen op dit belangrijke punt thans niet verder in
gaan, wij hebben reeds jaren lang getracht in deze het onze
uit te dragen, daarom deelen wij thans slechts mede, dat naar
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onze overtuiging de realistische houding, die de Goddelijke
werkelijkheid primair stelt aan het menschelijk kennen en zijn
inhoud wetenschappelijk onweersprekelijk blijkt en blijft. En
daarom blijven ook wij tevens overtuigd, dat de Gereformeerd
Theologische en „confessioneele" belijdenis onaantastbaar is,
n.1. dat God en Zijn Woord vooraf gaan aan het creatuurlijk
menschelijk zijn en bewustzijn, echter de „ethische" houding
van dit menschelijk zijn en bewustzijn niet uitsluiten maar
toch te boven gaan.
De ware, wetenschappelijke, vrijzinnige houding, die zich
vrij, redelijk, ongedwongen beweegt in de objectieve waarheid,
zooals deze subjectief wordt toegeëigend, is dus de wezenlijk
bezonnene tevens. En zoo hoop ik ook in mijn onderricht te
toonen, dat hier geen sprake wezen kan of mag van orthodox
decreteeren of forceeren, maar dat ieder, die werkelijkheid en
denknoodzakelijkheid onbevooroordeeld, vrijzinnig durft te
laten gelden, rechtzinnig eeuwige, onweersprekelijke principiën
zal opdiepen en uitheffen, die hun eigen waarde en waarheid
bewijzen de eeuwen en de geslachten door.
In zake de kentheoretisch-realistische houding is, in verband
met het zooeven gezegde, merkwaardig, dat hetgeen Dr. Kuyper
betuigenderwijze uitspreekt in zijn „Encyclopaedie der H. God
geleerdheid": „Hoe men dan ook zinne of peinze, nooit zal de
genoegzame grond voor deze bewonderenswaardige corres
pondentie of verwantschap tusschen het object en het subject,
waarop toch geheel de mogelijkheid en de ontwikkeling der
wetenschap rust, voor ons besef verklaard worden, tenzij we
met de H. Schrift belijden, dat de Auteur van den Kosmos
in dien Kosmos, den mensch als mikrokosmos schiep „naar Zijn
beeld en naar Zijn gelijkenis"", betoogenderwijze bevestigd
wordt door Von Hartmann's strakke, kentheoretische overwegingen, die tot de conclusie komen: „Das Bewusstsein denkt
in seiner subjektiven Kategorie der Ursachedasjenigediskursiv
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nach, was in dem unbewussten ideal-realen Kausalprozess intuitiv vorgedacht ist" 26). Men moge het woord „unbewusst"
niet gelukkig achten, indien men onder dezen term verstaat de,
hoe dan ook nader te bepalen, drijfkracht, die het menschelijke
bewustzijn met zijn inhoud wekt en vervult (dus meer is en
inhoudt dan dit menschelijk bewustzijn), zoo lijkt ons Von
Hartmann's doorvoering, hoewel nauwelijks bekend ten onzent,
van het uiterst belang ook voor de Theologische bezinning 2?).
De „werkelijkheid", het woord geeft het, gelijk Schopenhauer 28) opmerkt, zelf aan, oefent dus „werking" uit, en uit
deze werking resulteert of exulteert het menschelijk bewustzijn
en zijn inhoud beide. Want niet alleen, nog eens, wordt deze
inhoud in het menschelijk bewustzijn „gewekt" ook het
menschelijk bewustzijn zelf met zijn ken- en denkstructuur29)
komt uit dien achterbewusten drang op.
De zijnswerkelijkheid des bestaans wordt derhalve in de
bewustzijnswereld van het menschelijk kennen, weten en den
ken als het ware gerepresenteerd en daarom is ook hetgeen
het menschelijk bewustzijn aangaande die zijnswerkelijkheid
gewaarwordt en kent „pro cognitione" of „pro ratione humana"
eerst dan geldend en betrouwbaar, indien de bewustzijnsrepresentanten der zijnsgegevens naar het algemeen menschelijk
kennen en denken deze hunne geldigheid en betrouwbaarheid
bewijzen 30).
Hoe nu doet zich de gegeven, onbevooroordeeld aanvaarde
werkelijkheid aan en in het menschelijk bewustzijn voor?
Eensdeels is zij, de werkelijkheid, aanwijsbaar, anderdeels
is zij overweegbaar.
Naar de aanwijsbaarheid blijkt de werkelijkheid eigen te
zijn hetgeen men met een Duitschen term „Unverausserlichkeit"
Zou kunnen noemen. Naar haar constateerbaarheid, n.L naar het
„dit en dat", het „hier en ginds" van het tijdruimtelijk bestaan
is de werkelijkheid voor het menschelijk bewustzijn aanwijs18

baar, maar niet voor het menschelijk bewuste kennen ontken
baar, al moge zij door het menschelijk handelen omeetbaar
blijken en door het menschelijk denken overweegbaar. Het
verenkeld zijn, het bijzondere heeft deze eigenschap, dat het
(tenminste voor de formeele, exacte kenbaarheid) zijn concreet
karakter blijft behouden. Naar de materieele logica volgens
Hegel's methode moge men het aanwijsbare tevens „be
grepen" achten in het Begrip, het Denken, naar de formeele
kenbaarheid blijkt de existentie van het tijdruimtelijk gebeuren
of verenkeld zijn te aanvaarden als een gegeven, dat bij alle,
dit gegeven benaderend, kennen zijn bestaan blijft behouden
en doorzetten. Eensdeels derhalve blijkt de werkelijkheid naar
het tijdruimtelijk, verenkeld bestaan voor het menschelijk be
wustzijn zeker constateerbaar. Anderzijds evenwel blijkt
dezelfde werkelijkheid door het menschelijk kennen en denken
te betrekken van uit hetverenkelde bijzondere op het algemeene.
Dit ken- en denkproces van het menschelijk bewustzijn teert
dan de werkelijkheid in haar concrete aanwijsbaarheid als
het ware op en zet haar om naar de haar verwerkende ken- en
denkbaarheid.
Op deze wijze wordt duidelijk, hoe de werkelijkheid aan de
menschelijke overweging en bezinning een probleem opdringt,
dat veelal wel wordt aangevoeld of ook met ondoorziene, mode
termen wordt aangeduid, maar dat, voor zoover ons bekend, in
Theologisch Nederland ten minste, nog niet is klaar gelegd en
tot rust gebracht.
Degene, die in dit opzicht groote verdienste heeft en in het
bijzonder baanbreker heeten mag, is de wijsgeer Schelling, die
in zijn laatste periode, n.1. die van zijn positieve philosofie 31)
heeft aangewezen, hoe naast de negatieve philosofie der be
gripsmatige, ideëele overweging, zonder welke overweging de
werkelijkheid niet kan worden benaderd, tevens noodig is de
positief philosofische bezinning, die begrijpt, dat de existentie
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der werkelijkheid, n.1. haar „dat" of „bestaan" vereischt de
accentueering van een universeel, actueel beginsel, dat wij het
beste benaderen door het begrip „wil", zonder welk beginsel
de existentie of het bestaan van het tijdruimtelijk, verenkeld
gebeuren niet voldoende kan worden doorzien.
Zoo leidt Schelling voort tot het besluit, dat het „Dass" der
werkelijkheid of haar bestaan of haar zijn moet worden herleid
tot de uiting van den Alwil, het „Was" der werkelijkheid of
haar zoo-zijn, haar hoedanigheid moet worden herleid tot de
Alwijsheid. „Kein wirkliches Sein ist ohne ein wirkliches,
wie immer naher modificirtes Wollen denkbar. Dass irgend
etwas ist, also das Sein irgend eines Dinges, erkenne ich
nur daran, dass es sich behauptet, dass es anderes von sich
ausschliesst, dass es jedem anderen, in es einzudringen, oder
es zu verdrangen Suchenden Widerstand entgegen setzt.
Widerstand aber liegt eigentlich bloss im Wollen, nur der
Wille ist das 32) eigentlich Widerstehende und zwar das unbedingt Widerstandsfahige in der Welt".
Ed. von Hartmann heeft deze visie van Schelling in verband
met Schopenhauer's Wilsleer en Hegel's Begripsleer door
gevoerd en kwam zoo tot zijn concreet monisme, dat zelfs de
stof in verband brengt met „Wille und Vorstellung"
met
uiting van Alwil en Alwijsheid.
De werkelijkheid, zooals deze zich aan en in het menschelijk
bewustzijn voordoet of opdringt, blijkt zich derhalve aan te
dienen, eenerzijds als actualiteit en anderzijds als idealiteit.
Want de tijdruimtelijk bewogen of geactualiseerde werke
lijkheid blijkt tevens ideëel bepaald of geordend.
Deze ontdekking is van het uiterst belang voor de wereld
beschouwing in het algemeen en voor de Theologie in het
bijzonder. Het actueele toch is, als zoodanig, niet zonder meer
begrepen in het formeel, abstract ideëele, het is concreet te ken
merken als beweging, leven, wil, of welk woord men bezigen
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wil, om het gegeven der actualiteit te benaderen. Vandaar dat
het actueele in het algebeuren ons herinnert aan het „irrationeele", waaromtrent men heden ten dage vol is en welke term
veelal een vlucht in het onbegrijpbare of bovenkenbare of
denkbare beteekent, weshalve dit woord dan ook wel zeer on
voldoende blijkt en beter vervangen zou worden, indien men
het dan toch wil behouden, door den term „superrationeel".
Wij meenen met het woord „actueel" de moeilijkheden, die
hier in de terminologie ontstaan, te kunnen ondervangen.
Het tijdruimtelijk bewegende, het actueele der werkelijkheid
blijkt derhalve te zijn een moment (movimentum), dat niet
zonder meer in het „verstandelijk" kenvermogen op te heffen is.
Schelling schrijft dienaangaande: „— ist namlich in der Welt,
wie wir sie jetzt erblicken, alles Regel, Ordnung und Form,
aber immer liegt noch im Grunde das Regellose, als könnte
es einmal wieder durchbrechen. Dieses ist an den Dingen die
Unergreifliche Basis der Realitat, der nie aufgehende Rest,
das, was sich mit der grössten Anstrengung nicht in Verstand
auflösen lasst —" 34).
Het actueele zet ons derhalve voor een formeel niet te om
vatten of te begrijpen datum of factum. Vandaar, dat het be
kende Kantsche beeld „de rechterhandschoen past niet op de
linkerhand" reeds aanduidt hetgeen in de Schellingiaansche
(Schopenhaueriaansche) en Hartmanniaansche concrete philosofie is doorzien, dat n.1. de geactualiseerde existentie der
werkelijkheid een door het menschelijk bewuste ken- en denk
proces te aanvaarden gegeven moet heeten, waarmede dit
menschelijk ken- en denkproces ten volle moet rekenen.
Deze nu is de eigen Theologische en philosofische blik, dien
wij in onze beschouwingen willen aangeven en doorvoeren:
de actualiteit van het algebeuren is sinds Kant (die het men
schelijk bewustzijn met zijn kenstructuur of kenapparaat in het
midden der critische overwegingen stelde), door Fichte (Ik en
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Niet-ik), door den jongeren Schelling (Identiteitsphilosofie),
door Hegel (Begripsleer) als een moment (movimentum) 35)
van het Aldenken begrepen, genoemde actualiteit is naar
Schopenhauer, lateren Schelling, Von Hartmann als grondbewogenheid in het algebeuren geaccentueerd. Deze laatste
beschouwing (die de eerste niet behoeft uit te sluiten) opent
nieuwe banen ook voor onze Theologische overwegingen, die
helaas maar al te vaak de voortzetting van Kant's inzet door
de groote denkers heeft voorbij gezien om door het „zurück zu
Kant" in het moeras der onbegrijpelijkheden, die dan stichtelijkerwijze naar voren worden gekeerd, te blijven steken. Tegen
over deze denktraagheid mogen we het optreden van Bolland en
het Bollandgenootschap (zie „De Idee")36) hier te lande en het
baanbrekend werk van den ouden en den jongen Lasson (om
dezen slechts te noemen) in Duitschland, alsmede de inter
nationale Hegelvereeniging waardeeren.
Voor de plaats, die de Theologie toekomt in het kader der
wetenschappen, lijken ons daarom de bovenstaande, slechts
in het kort aangeduide overwegingen van het uiterst belang.
Want op deze wijze wordt duidelijk, dat de Theologie als
onbevooroordeelde, ware wetenschap allereerst de volle, con
crete werkelijkheid in haar tweeledigheid, als actueel bewogen
en ideëel geordend, heeft te aanvaarden of aesthetisch d.w.z.
naar de gewaarwording, waarneming of aanschouwelijkheid 37)
heeft te constateeren, terwijl dan het logisch deduceeren
zeer zeker ook een noodzakelijk vereischte blijkt bij de be
zinning aangaande genoemde, concrete werkelijkheid; maar het
eerstgenoemde, het aesthetisch constateeren moet mede in
volle kracht en beteekenis worden gehandhaafd.
Van overoude tijden heeft de menschelijke geest dan ook
voor het probleem der tijdruimtelijke bewogenheid of actuali
teit van het al gestaan als voor het grondprobleem. Men denke
aan de Majaleer der Oosterlingen en de Hyleleer der Grieken.
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En het valt derhalve ook niet te verwonderen, dat wij persoon
lijk in verband niet alleen met deze oude vraagstelling maar
ook in verband met de nieuwe, voluntaristische wijsbegeerte een
poging hebben gewaagd om het ideëele Christendom (dat den
gedachtegang van het al, mede van het heilsproces overweegt)
en het historisch Christendom (dat de feitelijkheid van de Chris
telijke gegevens accentueert) een realistisch Christendom heb
ben gehandhaafd 3S), dat niet alleen het stoffelijk algebeuren
maar ook het geestelijk (heils)proces mede als voortgaande kracht,
of vloed van Goddelijke bewogenheid in creatuurlijke, menschelijke bestaanswijze verstaat naar een „werkelijkheids-Theo
logie", die alle momenten van het concrete algebeuren (naar
hetgeen men schepping en herschepping, evolutie en regeneratie
noemt) onbevooroordeeld laat gelden en dan ook voorts concreet
systematisch, dat is naar den levenden bewogen alsamenhang,
overweegt.
Dit achten wij een onbevooroordeelde, wetenschappelijke,
wijsgeerige, „Godgeleerde" houding, een wetenschappelijke
houding, die zich slechts door de onweersprekelijke werkelijk
heid en de onontkoombare denknoodzakelijkheid laat onder
richten en reguleeren. Wij blijven bij deze onze methode over
tuigd, dat hetgeen het menschelijk kennen en denken door
onbevooroordeelde overweging der werkelijkheid gedwongen
wordt als principes te aanvaarden en dan ook te hypostaseeren
(zooals b.v. het Grieksche denken, dat de nous of den logos of
de idee als beginsel uit de werkelijkheid naar het menschelijk
geestesproces heeft geabstraheerd), wij blijven er van overtuigd,
dat al deze momenten of principes, inductief gevonden, over
eenkomen met de deductief uit het openbaringsbegrip afgeleide,
wezenlijke, gegevens.
Het openbaringsgeloof vangt deductief bij God en het door
Hem gerealiseerde en gemanisfesteerde aan en gaat daarvan
uit; het menschelijk kennen en denken, mede inductief door
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de werkelijkheid en de denknoodzakelijkheid geleid, moet
tot dezelfde beginselen komen. Het openbaringsbegrip
begint deductief bij de Goddelijke Wezenheid en Bewogen
heid en eindigt bij het menschelijk bewogen en bewust zijn;
de inductieve bezinning gaat uit van het menschelijk bewogen
en bewust zijn en gaat aldus voort tot de door het God
delijk Wezen, Werken en Openbaren gegevene. Zoo ontmoeten
ook hier de inductieve en de deductieve methoden zich als
het ware op den kruisweg, in het kruispunt der concrete
werkelijkheid.
Waar wij dan thans, in verband met het voorafgaande, de
plaats der Theologie in het kader der wetenschappen hebben
te bepalen, daar moeten wij eerst den kring dier wetenschappen
naar de concrete werkelijkheid nader aangeven.
En dan blijkt de kentheorie poort tot wetenschappelijke
bezinning en overweging.
Want zonder deze, de kentheorie 39) kan het menschelijk
bewustzijn niet oordeelen over den stand en den gang der
werkelijkheid, die, in het algemeen gesproken, object van het
menschelijk kennen en weten moet worden genoemd (al moge
zij „bewustzijnstranscendent an sich" heeten).De kentheorie be
hoort in zooverre tot het gebied der wetenschap in engeren zin
als zij nauwkeurig critisch de mogelijkheid en de grenzen van
het menschelijk kennen en weten in verband met het zijn en
zoo-zijn der zich aan en in het menschelijk bewustzijn voor
doende werkelijkheid doorzoekt en vaststelt. Maar tevens is
de kentheorie ook wetenschap in ruimeren zin, die overleidt
tot de wereldbeschouwing, welke in philosofische en Theo
logische bezinning moet worden veroverd.
Is naar de kentheorie aldus het gebied van het menschelijk
kennen en weten in verband met de werkelijkheid uit te meten
en vast te stellen, de werkelijkheid, zooals deze zich aan en in
den menschelijken bewustzijnskring voordoet, openbaart zich,
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wij zouden mogen zeggen, op den eersten of laagsten trap als
„natuur", waaronder wij dan hebben te verstaan het tijdruim
telijk, materieel algebeuren. Zoo is de natuurwetenschap in
den cyclus der wetenschappen van zelf aangewezen als degene,
die de verschijnselen op dit gebied constateert en registreert
naar hun gegeven samenhang. Verder dan het onderzoek der
physische en physiologische gegevens, zoowel op het gebied
der anorganische als der organische stof, kan en mag de natuur
wetenschap niet gaan. Ze oefent in den vollen zin des woords
exact, empirisch onderzoek, zooals ook de psychologie, in
Zooverre deze de phaenomena op het terrein van het zieleleven
doorzoekt en bestudeert.
Zoodra physica, physiologie40) en psychologie van het empi
risch onderzoek der gegevens zou willen voortgaan tot verkla
ring van deze gegevens en de beginselen, die daarbij moeten
worden aangenomen of verondersteld, gaan de genoemde em
pirische wetenschappen over, op, om tot philosofische, metaphysische of Theologische overweging.
Terecht merkt daarom E. Frhr. von Gebsattel, om deze
deze uitspraak slechts te noemen, in „Deutsche Rundschau",
1930, Septemberheft, S. 254 in zijn artikel „Freuds tragischer
Komplex" op: „Von jeder Tiefen-Psychologie namlich gilt,
dass sie ihren unvermeidlich konstruktiven und normativen
Gehalt nicht selbst wieder psychologischen Quellen entnehmen kann. Vielmehr bestimmen diesen, dem Psychologen
meist unbewusste zeitbedingte weltanschauliche Entscheidungen oder jene überpsychologischen Grundhaltungen, die
als die geheime Metaphysik einer Persönlichkeit die Voraussetzungen ihrer Gedankenwelt ausmachen und aus dieser herausgelöst werden können."
Dus gaat de encyclopaedie der wetenschappen van de physische
en psychische tot de wat wij noemen pneumatische gegevens
voort, d.w.z. de wereldbeschouwing wordt naar de concrete
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werkelijkheidsoverweging en denknoodzakelijkheid gedwongen
in te keeren van de natuurlijke en ziellijke tot de geestelijke
wetenschappen, die in logica, aesthetica, ethica, philosofie,
metaphysica en Theologie wijder, dieper, hooger kringen slaan.
Waar het ons thans alleen te doen mag zijn om de plaats der
Theologie in het wetenschappelijk en wijsgeerig verband, daar
veroorlooven wij ons slechts in het kort de vraag te overwegen,
of er (waarde geestelijke wetenschappen ten slotte in philosofie
en metaphysica tot albeschouwing en beginselleer komen) voor
de Theologie nog een eigen plaats te redden en te handhaven
is. En, zeer zeker, de vraag, waar de philosofie ophoudt en waar
de Theologie aanvangt, of, anders gezegd, de vraag, waar
philosofie en Theologie elkander raken en in elkander over-of
omgaan, is een uiterst moeilijke vraag. Men zal, in ieder geval,
de opmerking van Georg Lasson in zijn „Grundfragen der
Glaubenslehre" moeten laten gelden, minstens overwegen
„dass Religion und Philosophie, wenigstens die Philosophie
die ernsthaft in die Tiefe des Geistes hinabsteigt, einander
schlechterdings nicht entgegengesetzt sind, dass aber Philo
sophie und Theologie sogar notwendig zusammengehören" 41).
Naar de orde der wetenschappen houden dan de empi
rische vakken zich bezig met de phaenomena in onderling
verband, de philosofie gaat voort tot albezinning, terwijl de
metaphysica de beginselen doorzoekt en vastlegt en de Theo
logie deze beginselen naar hun blijvende waarde handhaaft.
De metaphysica kunnen wij, zoo gezien, naar den noodzake
lijken voortgang van het wetenschappelijk overwegen, de
overleiding noemen van de philosofie tot de Theologie, terwijl
de laatste dan ook weder haar geheel eigen plaats inneemt en
behoudt, omdat zij, bovenal naar de ethisch-religieuse waar
deering, de volle waarde der concrete werkelijkheid op haar
Oorsprong betrekt en dan dezen haren Oorsprong in Zijn
Zelfmededeeling aanvaardt.
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Het is daarbij een punt van belang, dat de Theologie niet
slechts naar de theoretische bezinning maar ook naar de ethischreligieuse gezindheid het beleven en bekennen der geestelijke
werkelijkheid en waarheid beoefent. Vandaar dat men geen
recht Theoloog kan wezen zonder ook het geestelijk leven
deelachtig te zijn. Hier moet leven en kennen, willen en denken
samengaan. Leven en leer zijn dan ook beide onmisbaar, even
zeer als hart en hoofd. Religie, Christendom en Theologie leggen
dus bijzonder den nadruk, nog eens, op ethisch-religieuse ge
gevens (als zonde, verzoening, vergeving, verlossing, wederge
boorte, heiligheid, liefde enz.) terwijl, naar het ons wil voor
komen, ook de oude strijd tusschen pistis en gnosis onder dit
gezichtspunt moet worden verstaan.Niet aldus, dat pistis zonder
meer beteekenen zou: gelooven zonder gnosis, kennen of den
ken; maar dat bij de pistis de nadruk ligt op den wil, het hart,
de gezindheid, zonder welke geen ware gnosis naar het kennen,
het hoofd, de bezinning mogelijk is 42).
Wat nu voorts, om daarop terug te komen, de indeeling en
den voortgang der wetenschappen betreft, kan de Protestantsche
encyclopaedie mede leeren van de Roomsche systematiek 43).
Want de wijsgeerige propaedeutica, die van het lagere tot
het hoogere (indien wij hier van lager en hooger spreken mogen)
opklimt, kan beginnen met de algemeene leer aangaande het
aanschouwen, het gevoelen en willen en aangaande het „voor
werp" bijzonderlijk in verband met de mathematische bepaling.
Dan volgt de leer aangaande het menschelijk kennen en denken,
betrokken op de leer aangaande het denken in het algemeen.
Dit denken moet worden beschouwd zooals het, bevrijd van
psychologische gebondenheid, zijn eigen aard en wezen toont,
terwijl in het kennend en denkend subject tevens deugdelijk
moet worden onderscheiden tusschen het psychologisch en het
logisch subject. Ook de logica of zuivere denkleer (het mathe
matische moment inbegrepen) moet mede worden betrokken
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op de algemeene leer van het denken en gene, de logica, voor
Zooverre zij tot taak heeft de vormen van het denken (als be
grip, oordeel, besluit) in hun menigvuldige verscheidenheid
vast te stellen en te ordenen is, formeel beschouwd, evenals de
kenleer wel hulpwetenschap en overleiding tot de wijsbegeerte
maar niet wijsbegeerte in eigenlijken zin, terwijl men in de materieele logica mede het al kan overwegen en begrijpen. Want
de wijsbegeerte in eigenlijken zin vangt daar aan, waar het menschelijk kennen en denken in aloverweging mede de principiën leert verstaan en begrijpen. En deze, de vraag naar de
principiën wordt ingeleid door de kentheorie, voor zooverre
de principiën verband houden met de kennis, de rationes.
Daarom houdt de kenleer de wetenschappelijke benadering
der werkelijkheid in en dat wel in verband met het menschelijk
kennen, weten en denken maar gaat tevens over en om tot de
wijsgeerige discipline namelijk als afsluiting der propaedeuse
en voortgang tot de wijsgeerige overweging. Zoo gaat de ken
leer aan philosofie en metaphysica vooraf, terwijl dan de
laatste, de metaphysica, gelijk gezegd, de beginselen, de prin
cipiën vaststelt. Dus kan de metaphysica overleiding tot en
keerzijde van de Theologie heeten, als leer van het „zijnde" en
de bezonnen doorvorsching van den Hoogsten, Oppersten
Wereldgrond, dien de mensch God noemt (vgl. Aristoteles)
in verband met de principiën. Maar tevens beteekent de meta
physica de leer aangaande het transcendente, hetzij wij hiertoe
komen naar inductieve methode of daarvan uitgaan op de
ductieve wijze. En ten slotte verkeert de metaphysica zich
weder tot de philosofie, indien zij de totaliteit der werkelijk
heid wijsgeerig tracht te overwegen. Derhalve komt de metaphy
sica achter (meta) „taphysica", hetzij wij dit bedoelen in den
zin van wetenschappelijke orde (Andronicus van Rhodus), hetzij
wij dit bedoelen in den zin, dat de metaphysica tracht voort te
gaan en door te dringen tot het Wezen achter de verschijning.
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In dit geval houdt zij mede in een ontologie als leer van het
zijnde als zijnde en een leer aangaande den diepsten of opper
sten Wereldgrond, God, die dan, gelijk gezegd, in Zijn Zelfmededeeling als Algeest (Oorsprong, Drager en Voleinder)
Object of Principe der metaphysica als Theologie kan en mag
heeten.
Aldus zijn de beginselen metaphysisch te doorzoeken als
principia essendi, waar het gegeven zijn aan de orde komt;
kentheoretisch als principia cognoscendi, waar naar het kennen
het al op deze zijnsbeginselen wordt betrokken en dus de
philosofie der religie aan de orde komt; als principia agendi,
waar het handelen in zijn bepalingen wordt overwogen en dus
de ethica als wetenschap haar plaats inneemt om mede naar
het waardeoordeel de wezenlijke gegevens te benaderen. Ethica
als wetenschap aangaande het zedelijke leven is dan weder
van moraal als zedeleer te onderscheiden en daarop mede
te betrekken.
Wij meenen de overwegingen aangaande de plaats der Theo
logie te mogen bevestigen door de principieele opmerking, dat
de menschelijke geest in zijn wetenschappelijke en wijsgeerige
orienteering niet rusten kan, aleer hij is ingekeerd tot den Grond
of den Oorsprong van alle gegeven. Want de menschelijke geest
wil het al tot „op den grond" gaan en vraagt daarom steeds naar
den grond van alle bestaan en alle beweren. Deze drang, uit
innerlijken, immanenten geestesaanleg geboren, om „grond te
Zoeken" voor alle bestaan en alle bekennen en alle bedenken
wordt o.i. opnieuw onder de aandacht gebracht door de oorsprongsphilosofie en Theologie uit Natorp's en Barth's school44).
Wij zien daarin een bevestiging van het door ons, van den
aanvang van ons Theologisch onderzoek aan 1"), naar voren ge
keerde karakter der religie en der Theologie om zich op den
Grond en Oorsprong van het al te richten, die dan tevens
Drager en Voleinder van het al mag heeten.
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Juist deze onweerstandelijke, menschelijke, wetenschappe
lijke en wijsgeerige geestesdrang om steeds in te keeren in,
af te steken naar, op te klimmen tot de diepte en de hoogte
van den Zijns- en Bewustzijnsoorsprong dus van de Trans
cendente Wezenheid der eindige betrekkelijke zijns- en bewustzijnsgegevens, kenmerkt de Theologie als „regina scientiarum",
niet omdat de andere wetenschappen niet ook vorstinnen
Zouden mogen heeten op haar gebied, maar omdat de Theo
logie (en dat wel naar ethisch-religieuse gezindheid en intellectueele bezinning beide) als beginselenleer de principiën van
zijn en bewustzijn gaat tot op den grond en daarom ook, als zoo
danig, den hechten grondslag der andere wetenschappen ten
uiterste aanwijst en mede fundeert naar de wetenschappelijke
en wijsgeerige en Godgeleerde bezinning en gezindheid, die
(hetzij men hier van wetenschap in eigenlijken zin wil spreken,
hetzij men hier een ideeënvlucht naar Kantsche beschouwing
wil aanvaarden) het uiterste en het middelpunt van den
cyclus der wetenschappen vindiceert en proclameert.
Zoo blijkt de Theologie allerminst een bekrompen pogen
om overgeleverde onhoudbaarheden te hoeden maar zoo blijkt
de Theologie geboren uit de onweerstandelijke spanning en
vlucht der geestesbewogenheid en geestesrichting, die de
menschheid ontroert en vervoert uit donkere diepten tot lich
tende hoogten.
Bij het betrekken van de bewustzijnswereld op haren Grond
of Oorsprong moge men spreken van „geloof".
Wie kentheoretisch is georiënteerd weet, dat de aanvaar
ding van een reëel „bestaan" of „zijn" achter de ideëele bewustzijnsgegevens, gelijk wij bij den aanvang reeds beduidden, in
zooverre „hypothetisch" mag heeten, ook daar waar men in de
empirische wetenschappen aan de verschijnselen of phaenomena, die in den bewustzijnskring zich aandienen, mede een
existentie of essentie op zich zelf toekent.
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Maar dan ook voorts „geloof" in den boven bedoelden zin
is toch wel heel iets anders en meer dan het geloof, zooals men
dit helaas al te vaak verstaat, n.1. als en halt houden van het
verstand, van het kennen of weten, aan welke eenzijdige en
gevaarlijke beperking van het geloofsbegrip ook Kant niet
geheel onschuldig is, waar hij in de voorrede tot den tweeden
druk van de „Kritik der reinen Vernuft" opmerkt, dat hij
moest „das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu
bekommen".
Het geloof in den zooeven aangeduiden zin is van zuiveren
aard, het is een open zetten in plaats van een stop zetten van
het verstand, het is, meer nog, een open stellen van den geheelen
mensch, bovenal naar zijn centrale willen maar dan ook met
zijn gemoed, verstand en rede voor het hoogere en hoogste
Goed, dat aldus alleen benaderd kan worden, wijl het eerst
den mensch te boven gaat. Zoo wordt vermeld, dat Hegel bij
den aanvang van het denkproces zelfs aanmaande tot geloof in
de rede. Het benepen begrip van geloof als verstandsbeperking
heeft tevens fataal bijgedragen tot de verwarring, die heerscht
inzake „vrijzinnig" en „rechtzinnig" (trouwens een ondeugde
lijke terminologie). Vrijzinnig, zoo vermoedt men, is dan het
vrije, onbevooroordeelde onderzoek, rechtzinnig het koppig
vasthouden aan overgeleverde onbetrouwbaarheden, terwijl
men niet doorziet, dat waarachtig vrijzinnig d.w.z. onbevoor
oordeeld maar dan toch niet willekeurig onderzoek (want alle
ware onderzoek is tevens gebonden aan zijn object) mede
tot rechtzinnige, onverliesbare gegevens kan leiden, zooals o.i.
ook de geschiedenis van het „modernisme" bewijst, dat al meer
zooal niet de beschouwingswijze der „orthodoxie" dan toch
haar waardeeringsoordeelen terughaalt.
Hoe dit zij, gelooven is zeer zeker ook een „aannemen" van
voorgelegde, opgelegde maar nog niet bekende en doorziene
en begrepen eischen (anders zou leeren in het algemeen on31

mogelijk zijn, want ook dit begint met gehoorzaam aanvaarden),
maar het geloof in den vollen zin is het waagstuk van het ver
trouwend opgeven der lagere gegevens om open en vrij de
hoogere gegevens te laten gelden en dezen te leeren verstaan
en verwerken en toe te eigenen om aldus op te gaan tot de
nieuwe wereld der diepere, hoogere Werkelijkheid, Waarheid en
wezenheid, waarnaar de menschelijke geest aspireert.
Op dit punt is noodzakelijk, dat men nauwkeurig leere
onderscheiden tusschen kennen en denken 46). Kennen houdt
verband met ervaring. Hetgeen niet waargenomen en opge
nomen is blijft onbekend. Maar denkend kan men ook het on
bekende stellen als een datum, moment of factor in zijn over
weging, gelijk trouwens reeds is aangeduid waar men arithmetisch rekent met een of meer onbekenden. Zoo kan men
denkende in zijn wereldbeschouwing ook het onbekende als
een gegeven veronderstellen en aldus tevens in verband stellen
met zijn verdere overwegingen. Waar nu de menschelijke geest
uit kracht van zijn aard gedrongen wordt het al op den Grond
te gaan, daar kan men besluiten: hier wordt een voorloopig
onbekende nochtans denkend voorondersteld en in rekening
gebracht bij de albeschouwing. Het komt daarbij dus niet aan
op een willekeurig bijgeloof of op een ongrijpbare gedachtenschim maar het gaat daarbij om den bezinningsdrang van den
menschelijken geest met betrekking tot de werkelijkheid en de
denknoodzakelijkheid, die beiden dezen, den menschelijken geest
voortdrijven en dwingen om in te gaan tot de uiterst te stellen
denkbaarheid, mogelijkheid, Werkelijkheid of Wezenheid.
En deze aspiratie naar den Grond, den Oorsprong of het
Wezen aller verschijning wordt gewekt door de ervaring, dat
de werkelijkheid, zooals deze zich aan en in het menschelijk
bewustzijn voordoet, de drievoudige beweeglijkheid openbaart
van het ontstaan, het bestaan en het vergaan, zoo dat dus
telkens het „verschijnende" opkomt of ontstaat en ook weder
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opgaat uit en in het „Verborgene". De werkelijkheid slokt op en
heft op. En dat niet alleen voor zooverre het de verschijnselen,
aan en in den bewustzij nskring, betreft maar ook het waarnemend
en overwegend bewustzijn zelf blijkt (op dezelfde wijze als
zijn inhoud) bewogen, opkomend en opgaand in zijn over
wegende, zuivere gesteldheid.
Vandaar, dat, gelijk reeds opgemerkt, de menschelijke be
zinning en gezindheid ook steeds het Goddelijk Transcendente
Zoekt. Deze is de onontkoombare houding der bezonnenheid,
mogelijk niet wetenschap in den beperkten, formeelen zin van
het woord, maar eerst recht wetenschaps- en wijsheidsdrang
in den ruimeren, materieelen zin van het woord.
En zoo begint de beteekenis van de Theologie als onver
woestbare en onneembare veste te rijzen. Botte uiterlijkheid,
scherpe belangendrift, vlakke beschouwingswijze, verschaalde
geleerdheid, verdorde vroomheid, versteende letterknechterij,
moge hier verdenking opperen, de menschelijke geest kan niet
rusten aleer hij achter dit alles het ware Wezen heeft ontdekt
en benaderd. Daarom is de onverdacht wetenschappelijke,
wijsgeerige en Godgeleerde houding steeds de objectieve hou
ding tegenover het verschijnende opdat het Wezen daarin en
daaruit openbaar zoude worden.
Met het ontdekken of bekennen van den Algrond of Oor
sprong naar de bezinning van het denken is tevens de kategorische verplichting geëischt, dien Algrond of Oorsprong ook te
erkennen naar de gezindheid, naar het willen.
Dit leidt ons voort tot een ander, belangrijk gezichts
punt. Want, betrekt de Theologie het al op zijn Oorsprong,
Zoo brengt deze betrekking tevens mede de gedachte aangaande
het ontspringen van het al aan dezen zijnen Oorsprong.
Wij zouden hier met Bergson, indien wel verstaan, in zijn
„1 Evolution créatrice" p. 270 kunnen spreken van een „continuité de jaillissement" uit een centrum „d'oü les mondes
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jailliraient comme les fusées d'un immense bouquet", waardoor
„Dieu" (of liever zouden wij zeggen: Zijn Werkzaamheid) is
„vie incessante, action, liberté".
Deze „action", deze voortgaande activiteit is, gelijk wij bij
den aanvang zagen, het al verwerkelijkend moment (movimentum) van Goddelijke actualiteit, kracht of wil en juist hierom is
de grondtrek van alle bestaan, zooals Schopenhauer dit reeds
beduidde, ethisch, aangezien de bestaanswil, de levenswil,
nader de zedelijke drift grondstreven is bovenal der redelijkzedelijke existentie. Dus is alle tijdruimtelijke bestaan in den
grond ethisch-religieus te waardeeren, aangezien de activiteit
of actualiteit niet anders kan worden gezien dan krachts- of
wilsuiting van den Algeest, den Alrealisator.
Deze ontdekking doet ons concludeeren, dat daarom weten
schappelijke overweging aangaande het concrete, verwerkelijkte
algebeuren den Aloorsprong mede als den Grond der natuur
lijke wereldorde maar bovenal der redelijk-zedelijke en geeste
lijke wereldorde moet beschouwen, n.1. als den Algeest, die
door Zijn kracht of wil het al verwerkelijkt en draagt.
Merkwaardig is dan ook, dat de Bijbeluitspraken telkens weer
den Geest in verband brengen met Goddelijke kracht en wil.
Zoo blijkt de nieuwe, voluntaristisch georienteerde wijsbegeerte
ook voor de Theologische bezinning deze groote beteekenis te
hebben, dat zij de ethisch-religieuse wilshouding tegenover den
Algeest naar haar centralen, principieelen zin handhaaft door
den eisch, den „Partikular-wille" op te geven aan den „Universal-wille" 47).
En waar zich een en dezelfde werkelijkheid in haar twee
ledigheid (als actueel en ideëel) aan en in het menschelijk be
wustzijn voordoet, daar blijkt het ook voorbarig om te beweren,
dat men wel philosofisch maar niet Theologisch tot een samen
vattende wereldbeschouwing zou kunnen komen. Immers, wij
kennen, zoowel philosofisch als Theologisch, maar één werke34

lijkheid. Er is dus geen dwingende reden, om voor de Theo
logische beschouwing het geloof als verstandsbeperking te hulp
te roepen om aldus een „einheitliche" wereld- of werkelijkheids
beschouwing te ontgaan.
Zoo blijken religie en Theologie niet meer een benepen en
bekrompen pogen om een onthoudbaar, overgeleverd stand
punt te stutten maar zoo blijken deze beide den grondblik voor
het grondstreven der ethisch-religieuse levens- of wilshouding
tegenover den Algeest en de medecreatuur te openen en te
handhaven en dat wel op bezonnen wijze.
De actualiteit, de kracht echter is, gelijk wij mede zagen,
niet het eenig moment der alexistentie, ook de idealiteit of
de orde, de mathematische, rationeele, logische, ethische, reli
gieuse bepaaldheid blijkt de keerzijde der actualiteit. En deze
twee, actualiteit en idealiteit, kracht en orde, wil en wijsheid
blijken, zoo gezien, mede te beantwoorden aan de beide
attributen extensio en cogitatio, die reeds door Spinoza zijn
aangewezen, zij het ook in gewijzigden zin. Extensio en cogitatio,
actualiteit en idealiteit in de concrete werkelijkheid leiden aldus
de menschelijke, nader de Theologische bezinning voort tot het
besluit, dat derhalve de Algeest, dien wij God noemen (op
namen komt het ten slotte niet aan), als de Eéne Oorsprong
universeel zich openbaart naar kracht en orde, actualiteit en
idealiteit, Wil en Wijsheid, Geest en Woord (of omgekeerd).
In den grond is dit niet anders dan Triniteitsleer 48). Want
ook naar deze, gelijk artikel 8 van de „Confessio Belgica" het
nadrukkelijk uitspreekt, is de Vader: Begin en Oorsprong, de
Zoon: Woord, Beeld en Wijsheid, de Geest: Kracht en Mogengendheid. Aldus blijkt, dat onbevooroordeelde overweging der
concrete werkelijkheid, gelijk deze aan en in het menschelijk
bewustzijn verschijnt en op den Oorsprong, het Wezen of
den Grond redelijkerwijze betrokken wordt, inductief leidt
tot Triniteitsaanvaarding en bezinning, zooals deze deductief
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uit het openbaringsgeloof wordt aangenomen of geloofd.
Want niet alleen de concrete alwerkelijkheid naar haar
tweeledigheid der saamverbonden actualiteit en idealiteit dwin
gen tot Triniteitsbezinning, ook, gelijk reeds vroeger opge
merkt, de drievoudigheid der alwording of alopenbaring aan en
in het menschelijk bewustzijn naar ontstaan, bestaan en ver
gaan der bewustzijnsgegevens leiden tot de belijdenis van den
Algeest als Oorsprong van het ontstaan, Drager van het be
staan en Voleindiger van het vergaan of opgaan.
Het leven (vader, moeder en kind), het kennen en denken
(these, antithese, synthese; positie, negatie, affirmatie) beide
staan mede in het teeken van den drieslag.
Op deze wijze hoop ik te hebben aangetoond, dat de Theo
logie naar haar beginsel en haarplaats allerminst een verouderde,
vermolmde, doode tak aan den stam der wetenschappen mag
heeten maar veeleer wortel, als de wetenschappelijke, wijsgeerige, Godgeleerde betrekkingsbezinning van alle relatieve,
actueel-ideëele concrete werkelijkheidsgegevens op hun Absoluten Oorsprong, Drager, Voleindiger, welke, zij het slechts
benaderend, dan toch naar den drang van de inwonende, menschelijke geestdrift moet worden gezocht en gevonden, be
leefd, bekend en beleden. Zoo blijkt de Theologie hoedster
en handhaafster van de hoogste, geestelijke goederen der
menschheid, mede der principia, die naar het eeuwig beginsel
van Goddelijke Zelfmededeeling door den Logos, den Mediator
en Organisator van alle kosmisch zijn en bewustzijn, zoowel
naar het rijk der natuur als naar het rijk des geestes, moeten
worden overwogen, evenzeer naar de ethisch-religieuse gezind
heid als naar de intellectueele bezinning. Heijmans in „de toe
komstige Eeuw der Psychologie" heeft aangeduid, hoe religie
en Godsdienst waarde hebben en houden, aangezien de achter
grond van werkelijkheid en leven door hen worden gezocht.
Deze diepgang en hoogtevlucht, die niet in gekromd auto36

riteitsgeloof maar naar de rechte, hoewel deemoedige houding
van menschelijke bezinning en menschelijke gezindheid het
wezenlijke, onverderfelijke, blijvende, eeuwige, eenige zoekt en
vindt, deze schatgraafster en torenwachtster op de velden der
tijdelijkheid, die het al betrekt „sub specie aeternitatis" kan
niet worden gemist maar moet worden geëerd en behouden
zal de menschheid haar Hoogste Goed niet verspelen naar het
spel der eindige betrekkelijkheid, die nochtans kringt om en
gedragen wordt door het eeuwig middelpunt, waar de albezinning omgaat in de Oorsprongsidee en omgekeerd.
Wij menschen, zijn eeuwigheidszoekers en eeuwigheidsgangers, midden in den tijd. Vandaar „wird sich kein Herz
gewöhnen an die Mysterien der Zeit" (Novalis), tenzij ook hier
de eeuwigheidsblik als wezensblik ons inzicht en uitzicht geeft
tot het Wezensrijk, dat voor alle verschijning haar waarde schept
en schenkt. Zoo staat de Theologie mede als een baken aan
zee, als een zeer hooge toren te midden der barnende gevaren
en de razende vertwijfelingen der menschheid. Hier neemt
de realiteit en de idealiteit ons mee en voert ons op, want hier
leeren wij: weten in wien wij gelooven. Het gaat hier niet om
een klank of een loos woord maar om de hoogste aangelegen
heid des geestes, om der geesten Geest en Zijn Universeele
Openbaring. Zoo blijkt de ware Theologie als doortrokken met
een stilheid en sterkte en klaarheid en volheid, die uit de
eeuwigheid stamt en aldus ook het tijdelijk wezen verheldert
en verheerlijkt.
We staan op het keerpunt van nieuwe tijden, waar oude
waarden weer hervonden en herwonnen moeten worden, naar
nauwelijks ontgonnen methoden. En bij dezen arbeid zal de
Theologie weer in haar wezenlijken gloed en glans hebben
voor te gaan, niet door op de een of andere wijze een geüsur
peerde autoriteit te vieren maar door naar sterke en klare
beginselvastheid haar rijk te dienen en te regeeren.
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Edelachtbare Dames en Heeren Besturenden van deze Stad,
met dank voor het in mij gestelde vertrouwen hoop ik, dat het
ook mij gegeven worde onze universiteit, mede tot bloei onzer
stede te dienen.
Edelgrootachtbare Heeren Curatoren van deze Universiteit,
Uw steun, die ik moge inroepen, zal mij daarbij de mij opge
legde en toevertrouwde taak vergemakkelijken.
Hooggeleerde Dames en Heeren Professoren uit de Theo
logische en andere Faculteiten,
De Theologie moge als wetenschap een leidende plaats in
nemen, de Theoloog blijft daarbij steeds leerling. Waar voor
mij persoonlijk een Theologie zonder wetenschappelijke en
wijsgeerige scholing en bezinning een onmogelijkheid moet
heeten, sta ik dankbaar open voor alle onderrichting, die ik van
U hoop te ontvangen. Onze samenwerking en samenstemming
zij een samen bouwen. Met weemoed gedenken wij hem, wiens
plaats ik zal hebben in te nemen. Moge niet alleen zijn nage
dachtenis, maar ook zijn nawerking onder ons gezegend zijn.
Het verheugt mij bij deze gelegenheid ook vertegenwoordi
gers van verschillende Corporaties te begroeten. U, Edelgroot
achtbare Curatoren van den bijzonderen Leerstoel voor de
Apologie van het Christendom te Utrecht ben ik, evenals U,
Geëerde Leden der Dr. A. H. de Hartog-stichting, dankbaar
voor hetgeen U mij, zoowel voor mijn leven als voor mijn
levenswerk, geweest zijt en zijt. Ik blijf mij in Uw welwillende
belangstelling aanbevelen. Ook degenen, die de Internationale
School voor Wijsbegeerte te Amersfoort, den Kerkeraad der
Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam en andere Lichamen ver
tegenwoordigen, begroet ik met waardeering.
Uw steun en hulp omgeeft en draagt mij. Maar bovenal
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sta mijn kracht en mijn licht in Hem, die aller krachten Kracht
en aller lichten Licht moet heeten.
Dames en Heeren Studenten,
Een hoogleeraar is een voorlichter maar tevens een onder
richter, die niet slechts inhoud maar ook richting geven wil.
Wij zullen ons niet tevreden houden met hetgeen Hegel noemt
„das Stroh der ausseren Erkenntnis". Wij zullen elkander
eischen stellen, die ons verrijken mogen naar hart en hoofd.
Ik hoop U niet slechts wegwijzer maar tevens medeganger
te zijn. En de waarheid, waaraan wij immers niet sceptisch
vertwijfelen maar waarin wij ons sterken, verlichte ons niet
alleen maar ontsteke ons ook. Want onze Universiteit heet
een illustere Hoogeschool.
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AANTEEKENINGEN
x)

Vgl. Dr. A. Kuyper „Encyclopaedie der H. Godgeleerdheid" Deel II,
Hfdst. II, § 32 v.v., blz. 297 in het bijzonder in verband met deZelfmededeeling Gods het „principium proximum et remotum".
2) Vgl. de inaugureele oraties aan de V.U.vanDr. D.H.Th. Vollenhoven
„Logos en Ratio" en van Dr. H. Dooyeweerd „De Beteekenis der Wetsidee voor Rechtswetenschap en Rechtsphilosophie", nader blz. 66. Voor
de R.K. Theologie zie Dr. M. Joz. Scheeben „Handbuch der Katholischen Dogmatik", Band I, S. 8 f „Erster Theil, die objektiven Principien
der theologischen Erkenntnis": „I Die theologische Erkenntnis hat ihren
Namen von ihrem höchsten objektiven Princip, dem Worte (logos) Gottes,
woraus sie schöpft als aus ihrer ersten und tiefsten Quelle, worauf sie sich
stützt als auf ihren letzten und höchsten Beweggrund, und zu welchem sie
hinstrebt als zu ihrem Formalobjekt. Als Princip der Erkenntnis in uns
wird das Wort Gottes Offenbarung (revelatio) genannt. II Offenbarung
Gottes ist an sich und im Sprachgebrauche der H. Schrift und der Kirche
ein weiterer Begriff, als der des eigentlichen Wortes oder der förmlichen
Ansprache Gottes, welche das Princip der theologischen Erkenntnis ist.
Weil überdiess, diesem weiteren Begriff entsprechend, auch die Bedeutung
des Wortes Gottes als des Offenbarungsmittels erweitert wird; so sind
wenigstens die wichtigsten anderweitigen Formen der Offenbarung in
Vergleich zu ziehen, um den Begriff des Offenbarungswortes, wovon hier
die Rede ist, rein und allseitig zu bestimmen. Aus dieser Vergleichung
aber wird sich zugleich mit dem Begriffe die ideelle Stellung und Be
deutung des Offenbarungswortes als des Princips der theologischen
Erkenntnis ergeben u.s.w."
3) Polyander c.s. „Synopsis purioris Theologiae'', Ed. Sexta, Dr. H. Ba~
vinck apud D. Donner Lugd. Batav. Disp. I XII p. 3.
4) Vgl. Dr. H. IJ. Groenewegen „De Theologie en hare Wijsbegeerte",
blz. 6.
6) Vgl. Otto „das Heilige".
6) Dr. Karl Barth. „Dogmatik", I, Prolegomena „Die Lehre vom Worte
Gottes", S. 111: „Das Wort Gottes ist nicht nur Rede, sondern An-Rede.
Das heisst aber: der horende Mensch ist im Begriff des Wortes Gottes
ebenso eingeschlossen wie der redende Gott".
7) Vgl. Rudolf Eucken „Thomas von Aquino und Kant, ein Kampf zweier
Weiten".
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8)

Driesch (entelechie, psychoïde), Von Uexküll (plan), Schaxel (vorm)
Ariëns Kappers (entelechie). Bolk (vorm), Jordan (totaliteit, eenheid, ge
heel), Husserl (het intentionale). Vgl. ook o.a. Prof. Dr. J. V. de Groot
„Denkers over ziel en leven. De H. Thomas van Aquino en de nieuwe
Biologie enz."
9) „Grundlinien der Philosophie des Rechts", § 268 Zusatz.
10) Werke I, 7, S. 247.
u) „Phil. des Unbew." 12e Aufl., II, S. 458 f.
12) Vgl. o.a. het artikel van Prof. Dr.H.J. Pos over „de Eenheid der Syn
taxis" in „Wetenschappelijke Bijdragen, aangeboden door Hoogleeraren
der Vrije Universiteit ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan."
13) Vgl. o.a. Hermann Weyl „Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft"; L.E.J. Brouwer „Wiskunde, Waarheid, Werkelijkheid",
ook het proefschrift van Dr. D. H. Th. Vollenhoven aan de V.U. over
„de Wijsbegeerte der Wiskunde van Theistisch standpunt" enz. Dr. J. J.
Baumann gaf in 1868/69 „die Lehren von Raum und Zeit und Mathe
matik in der neueren Philosophie" 2 Theile.
14) Onder het vele, dat hier te noemen zoude zijn, wijzen wij thans alleen
op de verhandeling van Ds. J. Borger. „Hegel en onze Tijd" en de onder
scheiding tusschen mechanisch en organisch kennen en denken.
15) Een lezenswaardige proeve ter toelichting van dezen voortgang
vinden wij in Ir. B. Wigersma's werk „De „vrijheid" van de Natuur en
de „onvrijheid" van de Natuurwetenschap".
16) Vgl. o.a. Hegel „Phanomenologie des Geistes", Ed. Lasson VII A.c.
de Geest als „Der Werkmeister": „Die erste Form, weil sie die unmittelbare ist, ist sie die abstrakte des Verstandes und das Werk noch nicht an
ihm selbst vom Geiste erfüllt." „Diesem aussern Selbst der Gestalt steht
die andere gegenüber, welche anzeigt ein Inneres an ihr zu haben".
17) Wij verwijzen hier voor de algemeen menschelijke beteekenis van
mythe en sage o.a. naar Prof. Dr. A. Drews' werk „der Ideengehalt
in Richard Wagner's Ring des Nibelungen" en zijn pas verschenen
„Richard Wagner", S. 59 f.: „Denn der Mythus ist nicht das Erzeugnis
eines einzelnen, sondern, wie Wagner es einmalausgedrückthat, „das Ge
dicht einer gemeinsamen Lebensanschauung" woran alle mitgearbeitet
haben. Darum kann er auch von allen unmittelbar verstanden werden, und
dem Künstler steht es volkommen frei, ihn im Sinne seiner eigenen Weltanschauung auszudeuten."Het is daarom mede de taak der strenge weten
schap in het algemeen en der Theologie in het bijzonder om aldus den zin
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der menschheidssprake, der „Stimmen der Völker" (Herder) maar ook de
getuigenissen der enkelingen, in dichterlijken of profetischen vorm ver
vat, aan den dag te brengen. Zie ook Schelling's uiteenzettingen over de
„moralische, historische Allegorie" en „symbolische Gemalde" (in zijn
„Phil. der „Kunst", Werke I, 5, S. 554). Allegorieën en symbolen zouden
wij kunnen noemen de belichaming der principiën in den vorm van de
phantasmata. Werkelijkheid en waarheid worden daarin benaderd, afge
beeld, uitgebeeld, verdicht in aanschouwelijke gedaante. Het zinnebeeld
representeert aldus het denkbeeld. Men zou zelfs de historische ver
schijning een vorm van gerealiseerd symbool, een concrete gedaante van
een wezenlijken inhoud kunnen achten. De moeilijkheid is dan ook, dat
bij het menschelijk bewustzijn aangaande de werkelijkheid geldt, hetgeen
Dr. Alma von Hartmann o.a. zegt aangaande de „schaffende Menschen",
„poëtisch empfindende Schriftsteller" in het bijzonder: „Die Grenzscheide zwischen den Gebieten geschlossenen, strengen, systematischen Denkens und phantasievollen-Anschauungen ist nicht immer leicht einzuhalten". („Zwischen Dichtung und Philosophie" I „Einleitung", S. 4).
18) Uit de rijke litteratuur op dit gebied noemen wij alleen het werk van
Herbert Silberer „Probleme der Mystik und ihre Symbolik".
19) Vgl. „die Geschichte der neueren Philosophie", I, § 28, mede in ver
band met de ontwikkeling van het nominalisme en Hobbes'beschouwing.
20) Een der bekende deelen (XX) uit „Frommanns Klassiker der Philo
sophie", S. 417. Wij mogen hierbij tevens o.a. verwijzen naar de door
Drews reeds vroeger gegeven uitvoerige bewerking van Von Hartmann's systeem bij Carl Winter, Heidelberg.
21) Een belangrijk artikel inzake Heidegger's ontologie voor de vernieu
wing der anthropologie vinden wij in „Die Tatwelt" Juli/Sept. 1930 van
Dr. Bruno Jordan „Angst und Sorge" vgl. o.a. ook Georg Misch ,,Lebensphilosophie und Phanomenologie" (eine Auseinandersetzung mit
Heidegger und Husserl) in „Philosophischer Anzeiger" (Schluss 1930).
22) 12e Aufl., IV, S. 434. Weinmann heeft de kenleer in het bijzonder
in verband gebracht met aanpassing, ontwikkeling zinsenergie en rela
tiviteit.
23) Schopenhauer „Werke" Ed. Grisebach-Reclam, S. 547: „— die Aufgabe der Metaphysik nicht ist, die Erfahrung, in der die Welt dasteht, zu
überfliegen, sondern sie von Grund aus zu verstehen, indem Erfahrung,
aussere und innere allerdings die Hauptquelle aller Erkentniss ist -—
wiewohl auch so nur innerhalb gewisser Schranken, die von unserer end-
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lichen Natur unzertrennlich sind. — Die von Kant entdeckten, wichtigen
Wahrheiten aber, durchwelchediefrüherenmetaphysischenSystemeumgestossen wurden, haben dem meinigen Data und Material geliefert (vgl.
II, Kap. 17). Wat Von Hartmann (Drews) betreft, denke men alleen reeds
aan het motto der „Ph.ds. Unb.: Spekulative Resultate nach inductiv naturwissenschaftlicher Methode". Heymans „Einführung in die Metaphysik" heeft tot ondertitel ,,auf Grundlage der Erfahrung" en de metaphysica wordt in de „Einleitung" terstond omschreven als „die Wissen
schaft, welche darauf ausgeht, eine möglichst vollstandige und möglichst
wenig relative Welterkentniss zu Stande zu bringen"; terwijl zijn „Ein
führung in die Ethik" de ethische problemen evenals zijn „Gesetze und
Elemente des wissenschaftlichen Denkens'' de kentheoretische vragen
mede „nach empirischer Methode" benaderen. „Hier wie dort ergibtsich
aus der Anwendung dieser empirischer Methode keine Bestatigung, sondern vielmehr eine entschiedene Zurückweisung empiristischer und relativistischer (also die apriorischen Grundlagen des menschlichen Denkens
und Wertens leugnender) Theorien" („Vorwort" tot de „Einf. in die
Ethik").
24) Vgl. Kant's „Vorrede zur zweiten Ausgabeder Kritik der reinen Ver
nuft". Von Schnehen a.a.O.,S. 399merkt op: „Mit viel grösserem Recht
könnte sich Hartmann mit Kopernikus vergleichen. Denn wenn er den
bewussten Geist aus dem Mittelpunkt der Welt hinausrückt, an deren
Oberflache und hier als vergangliche Erscheinung um die ewige, lebenspendende Sonne des unbewusst schaffenden All-Geistes kreisen lasst, dann
ist das in der Tat auf geistigem Gebiete das rechte Seitenstück zu derTat
des Kopernikus auf dem Gebiete der Naturerkenntniss". Men bedenke
hierbij, dat men het „Unbewusste" van Von Hartmann niet mag misver
staan. Want, gelijk hij in het „Vorwort zur elften Auflage"(1904), dat als
„Anhang" (der Begriff des Unbewussten) is geplaatst achteraan het eerste
deel van „Kröners Volksausgabe" (door Von Schnehen bewerkt meteen
begeleidend woord van Joh. Volkelt) opmerkt: „Es diirfte deshalb ganz
aussichtlos sein, aus dem adjektivischen und negativen Ursprung des
Wortes (unbewusst) ableiten zu wollen, dass das, was es bezeichnen
soll, nichts Substantielles und Positives sein könne. Man könnte höchstens den Ausdruck als einen schlecht gewahlten tadeln u.s.w." Prof.
S. Frank „Zur Metaphysik der Seele" in de „Kantstudien" XXXIV,
3/4, 1929, S. 362 merkt op: „Die Erkenntnistheorie ist in ihrem ersten
Vorhaben, den Spuren von Kants sogenannter „kopernikanischer Tat"
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(man müsste vielmehr sagen: der antikopernikanischen Tat) folgend,
von einer gewissen Menschen-vergötterung ausgegangen insofern der
Mensch, das menschliche Bewusstsein, für sie den primaren und absoluten Ausgangspunkt bildete und das Menschenbewusstsein nach dieser
Auffassung sich selber die ganze Welt um sich schaffte. Nun ist man von
dieser falschen Menschenabsolutierung glücklich abgekommen und hat
siedurch eine ihrem Wesen nach rein metaphysischeGeisteslehreersetzt;
sie ist sozusagen auf dem Wege, von der Menschenvergötterung zur
wahren Gottesverehrung zu gelangen". Wij laten hier de vraag in het
midden, in hoeverre Von Hartmann's „Onbewuste" houdbaar is en ook
of Frank in zijn uitspraak aan anderen volkomen recht doet wedervaren,
wij wenschen er thans slechts op te wijzen, hoe Kant s Copernicaansche
omkeering, die voor velen, zelfs voor Theologen, van zelf sprekend en
onweerlegbaar zou zijn, opnieuw aan een principieel onderzoek moet
worden onderworpen. In het algemeen zouden wij willen opmerken, dat
de eenzijdigheid, waarmede men ook hier de zaak heeft verduisterd, stamt
uit het verstandelijke vermoeden, dat, indien de kenvormen den menschelijken geest a priori eigen zijn, ze daarom ook niet tevens bestaansvormen
der werkelijkheid zouden kunnen zijn. Hier behoeft niet slechts het of —
of, maar kan tevens het en — en gelden, vgl. o.a. Ed. von Hartmann s
„Kr. Grundlegung des transzendentalen Realismus", 4e Aufl. en D. Dr.
A. Dorner's „Grundriss der Religionsphilosophie", S. 18: „Das Resultat
der Erkenntnistheorie ist es, wie ich in meiner Erkenntnistheoriezu zeigen
versuchte, dass der letzte Grund, um desswillen wir eine Realitat iibersinnlicher Art annehmen müssen, die Denknotwendigkeit eines übersinnlichen Substrates der Welt ist und zwar desshalb, weil wir Kategorien
haben, die gar keinen Sinn haben, wenn ihnen nicht eine Realitat entspricht". Hiermede is tevens een antwoord gegeven op de vraag, die
men in Schopenhauer's lijn zou kunnen doen: „Waartoe zou de verdub
beling van een objectieve en subjectieve wereld dienen?" Deze verdub
beling wordt verondersteld, omdat aan de vele bewustzijns-subjecten
een objectieve of beter transsubjectieve werkelijkheid of wezenlijkheid,
die hun zijn en bewustzijn naar hun gemeenschappelijke waarde mogelijk
maakt, als grondslag wordt aangenomen.
25) Vgl. Von Hartmann „Kr. Grundl. d. tr. Real.", 4e Aufl., S. 77;
Rickert, „System", I, S. 121 f.. 134 f., zie hierbij Dr. A. E. Loen's
„Wijsbegeerte en Werkelijkheid", blz. 239: „De geldigheid van den zin
is dus niet slechts een geldigheid „für uns" maar een geldigheid „an
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sich". Het is een transscendente geldigheid"; Dr. J. L. Snethlage „Open
baring" en „Proeve eener kritische Godsdienstphilosophie".
26) Kuiper, t.a.p., Deel II, blz. 29; Von Hartmann, a.a. O., S. 125.
21) Waarbij zich dan natuurlijk nader vragen opdoen als, in hoeverre
bewustzijn uit beweging verklaarbaar is, vgl. Dubois Reymond's bekende
reden „Ignorabimus" met Strauss' „Alter und neuer Glauben"; of het be
wustzijn tot in het atomenrijk doorgaat (vgl. Von Hartmann zelf en
Haeckel), enz.
28) Werke I. S. 40.
29) Ook de kenvormen (met de Ideën) in het menschelijk bewustzijn komen
óp (gelijk dit bewustzijn zelf) uit de verborgenheid der werkelijkheids
drijfkracht, indien wij ons zoo mogen uitdrukken, weshalve ook Hume
en Kant over het aanwezig zijn dier kenvormen konden verschillen (vgl.
weder Von Hartmann's uiteenzettingen in deze). Door de Kant-Gesellschaft is een prijsvraag uitgeschreven over de beteekenis van Von Hart
mann's „Kategorienlehre" voor onzen tijd; bekroond werd het antwoord
van Dr. Joh. Hessen, die ook zelf een werk schreef over „Das Kausalprinzip". Zoo dwingt ons de kenleer van alle zijden, in te keeren tot het
transcendente en moge voor onze Theologie het verwijt van Dr. Alma
Von Hartmann niet gelden: ,,Für die Gotteserkentniss vermag diese —
Theologie wenig oder gar nichts zu leisten, da sie es grundsatzlich
ablehnt, sich mit Metaphysik zu befassen" („Zurück zum Idealismus,"
S. 208 f.).
30) Dat het menschelijk bewustzijn aangaande de werkelijkheid op zich
zelf slechts hypothetisch spreekt, erkent Von Hartmann in zijn „Grundproblem der Erkenntnistheorie" 2e Aufl., S. 189: „Der transzendentale
Realismus ist und bleibt, wissenschaftlich betrachtet, eine blosse Hypo
these und wird trotz seiner praktischen Gewissheit niemals zu einer
absoluten theoretischen Gewissheit. — Aber mit dem Zusammenstimmen
aller Gebiete in dem Postulat des transzendentalen Realismus verliert
d(ies)er skeptische Schlupfwinkel jede wissenschaftliche Bedeutung und
wird zum leeren Gedankenspiel mit einer sinnlosen abstrakten Seins —
möglichkeit die nicht einmal wiederspruchslose Denkmöglichkeit ist".
Zoo wordt volgens v. H. de waarschijnlijkheid der hypothese van het
tr. real. „zu einer an die Gewissheit grenzenden, von ihr nur noch begrifflich, aber nicht mehr tatsachlich unterscheidbaren. Mehr kann keine Erkenntnis beanspruchen, mehr kann keine leisten". Zie ook Weinmann,
a.a. 0.,S. 23 „— eine Hypothese, deren wir nicht entraten können, sollen
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wir nicht in Leben, Handeln, Wissenschaft den Boden unter den Füssen
verlieren". Bij dit alles behoeven wij echter den gang der (Hegelsche)
dialectiek niet te onderschatten, al heeft Von Hartmann in zijn dissertatie
(later door zijn weduwe met de „Zusatze" en „Vorwort" van den
Schrijver zelf, opnieuw uitgegeven) daartegen het zijne aangevoerd
(„über die dialektische Methode"). Bekend is, hoe Prof. Bolland weder
tegen Von Hartmann optrad in zijn „Alte Vernuft und neuer Verstand."
Waar wij ons eigen standpunt in deze bepalen, meenen wij positie te
moeten nemen tegenover subjectivisme, solipsisme en illusionisme.
31) Door Dr. Arthur Drews zijn Schelling's zoogenaamde „Münchener
Vorlesungen", die hier van belang zijn, uitgegeven met aanteekeningen,
voorwoord en inleiding (Band 104 der „Philosophischen Bibliothek",
thans bij Felix Meiner te Leipzig). Vooral zij gewezen opde„Darstellung
des philos. Empirismus".
32) WerkeII,3,S. 206 bij Von Hartmann's verhandeling over„Schelling's
positive Philosophie als Einheit von Hegel und Schopenhauer" (minder
bekend, 1869 bij Otto Loewenstein, Berlin), S. 8 f. Ook heeft Von H.
een grooter werk over Schelling gegeven.
33) Zie „Ph. des Unb." II, C, Cap XV „Die letzten Principien": „die
Idee nur das „Was" der Dinge bestimmt, der Wille aber ihr „Dass""
(S. 423). Wat de materie betreft, kan hier nog nader het probleem der
„prima materia" als passief in verband met de actieve wereldorde ter
sprake worden gebracht, tevens in verband met de vraag, of de energie,
aan zich zelve overgelaten, in den rusttoestand komt. Wij kunnen ook
echter dit probleem hier niet nader overwegen. Zie verder „Die Materie
als Wille und Vorstellung" in Drews' reeds genoemde uiteenzetting van
Von Hartmann's systeem „Zweites Buch: Die Naturphilosophie" B, 1,3.
Vgl. de scholastieke termen „quodditas" en „quidditas".
34) Werke, I. 7, S. 359.
3B) Dr. A. Kuyper in zijn reeds genoemde „Encyclopaedie d. H. G." II,
bldz. 29 beschrijft de wetenschap als „een te zijner tijd met noodzakelijk
heid opgekomene, en steeds voortgaande drang in den menschelijken
geest, om den kosmos, waarmee hij in organische verwantschap staat,
plastisch naar zijn momenten in ons af te spiegelen en logisch in zijne
relatiën door de denken".
36) De laatste aflevering van dit Tijdschrift geeft juist studies over Religie
phil. van B. Wigersma, J. Hessing en A. H. Haentjes.
37) Hier doet het probleem zich op, in hoeverre ook in de philosofle een
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element van kunst naar de concrete constateering of aanschouwing der
werkelijkheid kan, mag en moet worden voorondersteld of aanvaard, vgl.
hierbij o. a. Schopenhauer's systeem.
38) Zieo.a. reeds den eersten druk van „de Heilsfeiten" 1907. „Inleiding"
en onze bijdrage „Het Christendom der Toekomst", bldz. 195 in „Gods
dienstige Vraagstukken", Maatschappij voor goede en goedkoope
Lectuur te Amsterdam, 1920.
39) Met betrekking tot de vraag naar den eisch, de beteekenis, de waarde
der kentheorie kan men natuurlijk een verschillend standpunt innemen.
Men kan ook in Hegelsche lijn naar de „Phanomenologie der Geistes"
uitgangspunt en voortgang zoeken.
40) Onder de vele litteratuur, die hier te noemen zou zijn, mogen wij als
novum op dit gebied wel in het bijzonder wijzen op den zoo pas versche
nen, vierden, omgewerkten druk van Prof. Dr. A. Bavinks (wel te onder
scheiden van den Geref. Theoloog Prof. Dr. H. Bavinck: „Ergebnisse
und Probleme der Naturwissenschaften, eine Einführung in die heutige
Naturphilosophie".
41) Vgl. hierbij mede Hegel's „Einleitung" tot de „Vorlesungen" über die
Philosophie der Religion" en Bolland'sKommentaaropdeindeze belang
rijke plaatsen.
42) Zoo verstaat men ook de beteekenis van Dr. A. Kuyper's beschouwin
gen in zijn genoemde „Encyclopaedie", waar wordt bevestigd, dat alleen
de wedergeborenen uit den Geest het Woord, de Schrift naar haar we
zen kunnen lezen en verstaan, zooals op alle gebied van leven, wetenschap,
kunst, wijsheid, zede ook slechts degenen, die levensverwantschap en
aanleg hebben in staat zijn het object van hun gebied te doorvorschen
en toe te eigenen. Ook de leer van het „Testimonium Spiritus Sancti"
(Conf. Belg. Art. 5.) moet op deze wijze worden doorzien.
43) Zie o.a. Dr. G. Kahl-Furthmann „Die Ordnung der philosophischen
Disziplinen" in het aan Josef Geijserop zijn 60e geboortejaar aangeboden,
tweedeelig werk „Philosophia perennis" II, S. 531. Voor de „rationes",
zie mede Schopenhauer's dissertatie over „die Vierfache Wurzel u.s.w."
44) Vgl. Natorp in de serie „die Deutsche Philosophie in Selbstdarstellungen" bij Felix Meiner te Leipzig, S. 166: „Die Idee des Ursprungs ist
das allein, dem nichts anderes, sondern was allem andern den Sinn erst
gibt", voorts o.a. Emil Brunner „Erlebnis, Erkenntnis und Glaube, 2e und
3e Aufl., S. 83, hier te lande Prof. Dr. Haitjema in zijn beschouwingen
over Karl Barth.
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45)

Vgl. „de Redelijkheid der Religie, Inleiding" en „Grondbeginselen
der Dogmatiek" (Wezen en Openbaring Gods § 10).
46) Vgl. Ook Kant, a.a. O., Ed. Reclam, S. 23.
47) Vgl. Schelling Werke, I, 7, S. 362 f., mede onze uiteenzetting van
Schellings systeem in „Groote Denkers", blz. 46 (242) D. Dr. Georg Lasson
heeft in zijn „Einführung" tot Hegel's „Vorlesungen über die Religionsphilosophie" (Hegel's Werke bij Felix Meiner te Leipzig) op treffende
wijze de beteekenis, die de wil ook voor Hegelsche beschouwingen heeft,
aangegeven: ,,Aber unter diesem ErkennenisteinEinswerdender gesamten Persönlichkeit mit dem Erkannten, vor allem ein Aufgehen des
eigenen Willens in der dem Geiste geschenkten Wahrheit gemeint, und
diese ethische Beziehung tritt nicht deutlich genug hervor, wenn man bei
der Religion das Wissen der Wahrheit einseitig in den Vordergrund
rückt und sie dadurch mit der Philosophie in Parallele stellt, ohne sie vor
allem nach ihrer selbstandigen Wesensart zu bestimmen" (S.6). Ook Ed.
von Hartmann's onderzoek, mede in zake het willen (naast voorstelling
en gevoel) met betrekking tot religie, en het zich stellen in dienst van
den Algrond is van belang, opdat „der Mensch im Bewusstwerden
seiner centralen, einheitlichen, wurzelhaften, metaphysischen Abhangigkeit von Gott sich über die peripherische, endlos zersplitterte und verastelte phanomenale Abhangigkeit von der Welt hinausgehoben fühlt und
in der absoluten, metaphysischen Abhangigkeit von dem absoluten
Weltgrunde zugleich jenes Gefühl der Freiheit gewinnt, das er im Kampf
des eigenen Ich gegen die phanomenale Abhangigkeit von der Welt vergebens sucht." „Religionsphil". II „Die Religion des Geistes", S. 97 f.
en „Drie Wijsgeeren onzer Dagen", Ed. von Hartmann, blz. 91 v.).
48) Het verschil tusschen den „Unitariër" en den „Trinitariër" is o. i.
mede hierin te vinden, dat de eerstgenoemde het (den) Eene monistischindifferent, ononderscheiden beschouwt als het (den) Wezenlijke zonder
meer, terwijl de laatstgenoemde monistisch-ident het (den),Eene bekent
als het (den) Wezenlijke, dat (die) door onderscheiding en tegen
stelling zoowel oekonomisch als ontologisch de Drie in Eenen inhoudt en
openbaart.
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