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Zeer gewaardeerde Toehoorders,
De religie heeft ten allen tijde en onder alle volkeren in het
centrum der belangstelling gestaan. Hoe men ook haar historischen
oorsprong en psychologisch wezen verklaren moge, het religieuse
leven is een oorspronkelijk psychologisch levensfeit. ')
Dit is resultaat van moeizamen arbeid en historisch-wijsgeerig
onderzoek door een keur van wetenschappelijke strevers in de
laatste eeuw aan het verschijnsel der religie gewijd.
Eenigszins meer volledig vertolkt Wilhelm Bousset deze wetenschappelijke opvatting: „De religie is een verschijnsel van het
menschelijk geestesleven van primair niet afleidbaar karakter. De
pogingen, die tot nu toe in het werk werden gesteld om de
religie uit eenvoudige primaire functies van het menschelijke
geestesleven af te leiden, hebben althans gefaald." )
A l die arbeid heeft er dus toe geleid de wetenschappelijke overtuiging te vestigen, dat de religie een verschijnsel sui generis is.
Inderdaad is echter dit ijverig nagestreefd resultaat verre van
nieuw. Het was in wezen de constateering van hetgeen voor
het Christelijk bewustzijn van zelf sprekend was. Calvijn noemde
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') Zoo zegt Karl Barth om een voorbeeld te noemen, Dogmatik I. München, 1927.
S. 304. Religion ist eine Wirklicbkeit. Wie man auch ihren geschichtlichen Ursprung
und ibr psychologisches Wesen erklaren, wie man auch fiber ihren theologischen
Gehalt urteilen möge, sie ist fort and fort Ereignis.
*) Das Wesen der Religion. Halle a. S. 1904. S. 10. Die Religion ist ein
Grundphanomen des menschlichen Geisteslebens, von primarem, nicht ableitbarem Charakter. Wenigstens sind die bishetigen Versuche, die Religion auf einfache, primare
Funktionen des menschlichen Geisteslebens zurückzuführen fehlgeschlagen.
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het een semen religionis, dat gelijk de ervaring leert, allen menschen
is ingeplant. ')
Het is merkwaardig, dat de buitengewone belangstelling voor
het onderzoek der religie haar aanleiding heeft gevonden in een
wijsgeerige instelling, die feitelijk negatief stond tegenover haar
en haar slechts als een phase in de geschiedenis van het geestelijk
leven van ons geslacht kon waardeeren. )
Tengevolge van een eigenaardig en in zich zelf onlogisch dogmatisme der Aufklarung
werd een streven geboren om de geschiedenis der menschheid te verstaan als een geestelijk proces,
dat uit een staat van primitieve zinnelijke gebondenheid klom tot
de klaarheid van het zelfbewustzijn. )
Uit den aard der zaak moest zulk een onderzoek tot de ontdekking leiden der centrale beteekenis van de religie. De ethnologie heeft dit in lateren tijd volkomen bevestigd.
Het religieuse leven zelf was dus oorzaak van die belangstelling.
Het eischte rekenschap en verklaring, daar het zich overal opdringt.
Ook weigert het absoluut zich te laten sluiten in de boeien
der wijsbegeerte en zich te laten klemmen in de macht eener
philosophisch dogmatische methode. ) Dit dogma dankt zijn ont2
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Inst, I. 4. Omnibus inditum esse divinitus religionis semen experientia testatur.

*)

)

Vgl.

Hegel.

Vorlesungen über

Uitgave

G . J . P . J . Bolland. Georg Wilhelm Friedrich HegeVs

die Philosophie der Religion. I. S. 17.

Die Philosophie expliciert

daher nur sich. indem sie die Religion expliciert und indem sie sich expliciert, expliciert
sie die R e l i g i o n . . . . So fallen Religion und Philosophie in Eins zusammen; die Philosophie

ist in der That selbst Gottesdienst, ist Religion, denn sie ist dieselbe Ver-

zichtung auf subjective Einfalle und Meinungen in der Beschaftigung mit Gott.
a. a. O . S. 6$.
Indem der Geist wesentlich

diese Tbatigkeit des Sichhervorbringens ist, ergeben

sich daraus Stufen seines Bewusstseins, aber er ist sich immer nur bewusst gemass
diesen

Stationen.

Bewusstsein

Diese

Stufen geben nun die bestimmte Religion; da ist Religion

des allgemeinen

Geistes,

der noch nicht als absolut für sich ist.

Dies

Bewusstsein des Geistes auf jeder Stufe ist bestimmtes Bewusstsein seiner, W e g der
Erziehung der Geistes.

W i r haben also die bestimmte Religion, die eben als Stufe

auf dem Wege des Geistes unvollkommen ist, zu betrachten.
')

D r . W . Windelband.

Die Bliithezeit der Deutschen Philosophie.

Leipzig

1899. S. 319. Die Hegel'sche Philosophie betrachtet sich selbst als das Selbstbewusstsein
der gesammten Culturentwicklung der menschlichen Gattungsvemunft, und die sieht
in dieser zugleich

das Selbstbewusstsein

des in die Welt sich entwickelenden ab-

soluten Geistes.
*)

D r . H . Visscher.

Religion und Soziales Leien.

Religion lasst sich nicht verbannen.

Bonn. 1911. I. S. 42. Die
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staan — en dat is het merkwaardige — aan een psychologische
bron, die welt uit een eigenlijk naieve inspiratie van het religieus
bewustzijn. ) Ook hier zelfs blijkt, dat de mensch in den loop der
eeuwen zich in wezen steeds gelijk blijft. Het oorspronkelijk
menschelijke is in hem onsterfelijk.
De religie is inherent aan ons zielewezen. Daarom, waar de
mensch verschijnt, verschijnt hij religieus. )
Zooals ik reeds opmerkte, heeft de wijsbegeerte op de methode,
die de godsdienstwetenschap toepaste, een zeer grooten invloed
geoefend. Zij toch werd over het algemeen beheerscht door het
postulaat, dat de wijsbegeerte van Fichte, Schelling en Hegel
poneerde in de stelling, dat het menschelijk bewustzijn, zijn zelfbewustzijn en zijn Godsbewustzijn idente grootheden zijn. In
verband met den opbloei der evolutie-theorie verwierf zij op alle
terreinen der wetenschap een suprematie. Toch zal erkend moeten
worden, dat deze identiteit niet wortelt in het denken als zoodanig, maar vrucht is eener gewelddadige manipulatie, die zich
niet verdraagt met den eisch van het strikt logische. Wat Spinoza .
„amor Dei intellectualis" noemt, mag psychologisch verklaarbaar
zijn uit zijn mystisch voelen, uit logisch oogpunt blijft deze
willekeurig.
Daarmede is niet te kort gedaan aan de erkenning, dat deze
arbeid zeer vruchtbaar geweest is en alzoo heeft medegewerkt
aan de verrijking der godsdienstwetenschap, die de plaats heeft
ingenomen der vroegere theologia naturalis. Voor de thzologia
revelata heeft dit proces, dat de wetenschap doorliep, echter geen
ruimte overgelaten. )
De vraag is echter gewettigd, of dat standpunt met de Christelijke levens- en wereldbeschouwing niet onverzoenüjk is en den
toets kan doorstaan eener streng wetenschappelijke methode, die
J
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V g l . D r . H . Visscher.

De Schepping. I. Zwolle 1930. Blz. 53.

K a r l Bornhausen. Schopfung. Leipzig. 1930. S. 126. Bei Spinoza und der deutschen
Romantik

kommt die Abhangigkeit der Gottesvoorstellung von der Natur und durch

sie bestimmten Gedankenformen ergreifend zum Ausdruck: Deus sive natura.
*)

D r . H . Visscher.

Religion und Soziales Leben. S. 42.

Die Religion gehort

zur menschlichen Natur.
8

)

V g l . D r . G . v. d. Leeuw.

Plaats en taak van de godsdienstgeschiedenis in de

theologische wetenschap. Groningen. 1918. blz. 5.
L . W . E . Rauwenhoff.

Wijsbegeerte van den Godsdienst. Leiden. 1887. blz. 46.

Prof. D . Wilhelm Bousset.

Das Wesen der Religion.

Halle. a. S.

1904. S. 259.
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niet alleen formeel logisch is, maar ook door de religie zelve als
object van onderzoek wordt gerechtvaardigd.
De methoden ter bepaling van het wezen der religie en haar
oorsprong in den loop des tijds in toepassing gebracht'), zijn in
hoofdzaak drieërlei:
1°. de historische,
2°. de psychologische,
3°. de speculatieve, philosophische methode.
De voorstanders der eerste streven er naar uit een vergelijkend
historisch onderzoek der godsdienstige verschijnselen het wezen
der religie vast te stellen. Het laat zich echter verstaan, dat de
verschijnselen, die het religieuse leven naar buiten openbaart, wel
beschreven kunnen worden, maar dat door zulk een beschrijving
geen licht opgaat over het psychisch geschieden, dat er aan ten
grondslag ligt. Zij voert dus niet tot het doel en veronderstelt
in den onderzoeker reeds een vooropgesteld begrip der religie.
Deze methode werd o.a. toegepast door Wilhelm Bousset in
zijn verhandeling: Das Wesen der Religion, dargestellt an invet
Geschichte.
Hij stelt zich ten doel om de religieuse verschijnselen
te groepeeren, naast en achter elkander te plaatsen, het wezenlijke en blijvende te grijpen, de ontwikkelingswetten te onderkennen
en uit het verleden conclusies te trekken voor het heden en de
toekomst. )
Bousset neemt zijn uitgangspunt in de primitieve natuurreligie,
die zich volgens hem door schier algeheele afwezigheid van het
zedelijk element zou kenmerken. ) De ontwikkeling van sociale
gevoelens, de organisatie van het stamleven, gaat gepaard met
die van een hooger religieus leven, dat op zijn beurt de gemeenschap
hechter saamsnoert, ) en het zedelijk bewustzijn doet ontwaken. )
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*) Vgl. Dr. H . Bavinck. Gereformeerde Dogmatiek L blz. 249 v.
*) a. a. S. 9.
) a. a. O. S. 37.
•) a. a. O. S. 50. Um das Grab scblieszt sich die Familie zusammen, und in der
Verehrung der gemeinsamen Ahnen erwachst die Familie zum Stamra.
S. 51. Von einem organisierten Stammesleben werden wir dann nur das Recht haben
Ï U sprechen, wenn auch die Religion unter Ueberwindung der niedem individualistischen
Formen des Geisterglaubens neue Formen annimmt, vorwiegend Sache der Gemeinschaft wird und nur ihrerseits der Gemeinschaft ein um so festeres Gefüge und einen
innigern Zusammenhang verleiht.
') a. a. O, S. 62. Aber es wird etwas Moralisches lebendig.
8
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Op den grondslag van een in beginsel tot moraalreligie verhevenen
natuurdienst construeert hij de ontwikkeling eener universeele
cultuurreligie. De overgang van het stamleven tot nationaal verband
schiep nieuwe cultuurtoestanden en nieuwe vormen van religieus
leven. ') Op den bodem van het polytheïsme, kenmerk van de
nationale religie, ondanks alle verdorvenheid en residuen uit den
ruwen voortijd, ondanks de teekenen van intredende decadentie,
ontwaart hij de kenmerken eener opwaarts en voorwaarts dringende moraal. ) Het zedelijke is er, maar, zoo zegt hij, geboeid
en verstrikt in het ceremonieele, in cultische handelingen. ) Een
nieuwe invloed wordt aan de profeten toegekend, bevrijders van
de banden van cultus en ceremoniën, verkondigers van een religie
in geest en waarheid. ) De profeten van het Oude Testament,
Zarathustra, Buddha, Socrates, Plato, verbreken de banden van
het nationale, prediken een monotheïstische en daarmede universeele religie, ) hoewel deze in het Jodendom, het Parsisme en
den Islam tot de ceremonieele vroomheid eener wetsreligie verzinkt, ) terwijl ook de verlossingsreligie van Buddha en van Plato
door het volksgeloof worden overwoekerd. )
Eerst in het Christendom is niet alleen het hoogste punt der
ontwikkeling gegeven, maar daarin loopen ook alle lijnen tezamen. )
Het staat als zedelijke verlossingsreligie aan de spits van alle
godsdiensten. )
En de toekomst der religie ? De toekomst is aan de Christelijke
religie, mits zij zich schikke naar den eisch van het moderne
cultuurdenken, ) en enkele harer karaktertrekken aflegge: b.v. de
opvatting der verlossing, het dogma van de Godheid van Christus,
de triniteitsleer, de idee der satisfactie en van het offer, het
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'J a. a. O. S. 64.
*) a. a. O. S. 97.
*) a. a. O. S. 102.
) a. a. O. S. I I I .
) a. a. O. S. 127.
«) a. a. O. S. 124.
') a. a. O. S. 190 f.
) a. a. O. S. 238.
°) a. a. O. S. 210.
'») a. a. S. 253.
Der modernen Kultur entspricht auch eine bestimmte Art zu denken, die ihr
wesentiich eigentümlich ist.
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wonder, het oude openbaringsbegrip — zijnde dit alles in den
stroom der ontwikkeling weggerukt. ')
Ziedaar in korte samenvatting het resultaat, waartoe de toepassing der historische methode bij dezen onderzoeker heeft geleid.
Het is er verre vandaan, daaraan de waardeering van een onbevooroordeeld onderzoek te kunnen schenken. De onderzoeker
veroordeelt echter zich zelf. Hij biedt ons hier als resultaat aan,
wat uitkomst van zijn onderzoek behoorde te zijn, edoch, alvorens
dit aan te wijzen acht hij eenige algemeene orienteerende grondlijnen over het wezen der religie voorop te stellen noodzakelijk. )
Wat resultaat behoorde te zijn, wordt voorondersteld. Het is
daarmede duidelijk, dat deze methode haar doel voorbijstreeft en
in gebreke blijft een verklaring van het religieuse leven te geven,
die met de werkelijkheid overeenkomt.
Anderen namen hun toevlucht dan ook tot de psychologische
methode. De onderzoeker, die deze in toepassing brengt, tracht
door introspectie bij zichzelven te vinden, wat overal in de geschiedenis der godsdiensten het verklarende moment is.
Het behoeft nauwelijks vermelding, dat deze methode rein
subjectief is en daarom moet te kort schieten om het wezen der
religie te verklaren. Een voorbeeld van de toepassing dezer
methode vindt men in het systeem van Rauwenhoff. )
Als grondslag van zijn beschouwing geeft hij het streven te
kennen „om getrouw te blijven aan den regel, dat de wijsbegeerte
van den godsdienst haar object vindt in den werkelijken godsdienst
en niet in een willekeurig verzonnen begrip van godsdienst" *)
Wij schenken hem het gevraagd excuus voor het weinige bewijsmateriaal uit de geschiedenis. ) De hypothese aangaande het
wezen van den godsdienst is immers zoo algemeen, dat men haar
ook zonder dat materiaal kan verstaan. Hij merkt dan op „dat
• de verklaring van het ontstaan van den godsdienst niet gezocht
moet worden in datgeen waarin de godsdienst zich het eerst mocht
hebben geopenbaard, maar in datgeen wat tot het eerste openbaar
worden van godsdienst heeft geleid" )
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') a. a. O. S. 261.
') a. a. O. S. 9 f.
*) Wijsbegeerte van den Godsdienst, Leiden. 1887.
*) Blz. 10.
*) Blz. 10 en 11.
«) Blz. 39.
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Dit is niet aannemelijk, dat godsdienst ontstaan zou uit iets, dat
zelf niet-godsdienst is, dus dat religie een a-religieusen wortel
zou hebben.
Verder merkt Rauwenhoff op, dat de verklaring van het ontstaan
van den godsdienst een maatstaf behoeft, naar welken men „godsdienstige aandoeningen en daaruit voortvloeiende handelingen kan
onderscheiden van andere, die niet tot het gebied van den godsdienst behooren gerekend te worden". ')
Daarmede is derhalve het vraagstuk op psychologisch-wijsgeerigen
bodem overgebracht. Op zich zelf is dat ook juist, doch nu is
tevens duidelijk geworden, dat de beoefenaar van de geschiedenis
en de wijsbegeerte van den godsdienst naar Rauwenhoff s inzicht
niet uit de historie kan opdiepen, wat hij onder het wezen der
religie zal verstaan, maar dat hij tot zijn materie nadert met een
begrip omtrent haar wezen en een maatstaf, welke in hem zelf
liggen. Als ik mij niet vergis kan het kenmerkende, dat Rauwenhoff
in den godsdienst ziet met zijn eigen woorden als volgt worden
uitgedrukt: „in alle godsdienstig geloof is het kenmerkende niet
de overtuiging van het bestaan eener hoogere macht, maar het
bewustzijn van een persoonlijke betrekking waarin de mensch
staat tot een hoogere macht, niet dat die macht èr is, maar wat
zij voor hem is." ) Deze eigenaardige beschrijving legt ons de
vraag voor, of dan iets voor iemand kan zijn, zonder dat het in
abstracte gedacht eerst is. Zoo is ook hier de religie reeds een
subjectief gegeven, voordat haar wezen vastgesteld werd.
Wat nu heeft den mensch bewogen om iets tot zijn God te
maken? Ziedaar de vraag, die hem bezig houdt. ) En zijn
antwoord luidt: ontzag. Ontzag toch „is zulk een natuurlijk,
vanzelf opkomend gevoel, dat men het zich reeds in den minst
ontwikkelde kan voorstellen".
Derhalve komt het dezen auteur voor, dat uit het gevoel van
ontzag de godsdienst geboren werd, althans dat datgene, waaruit
de godsdienst ontstaat, deze hulp behoefde om geboren te worden.
Van een onmiddellijk bewustzijn of een absoluut gevoel van afhankelijkheid wil Rauwenhoff niets weten. )
2
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*)
')
)

4

Blz.
Blz.
Blz.
Blz.

39.
94 en 95.
96.
48 v.v.
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„Het ontzag zet zich onmiddellijk om in gevoel van verplichting", zoo leert hij verder.') Alzoo openbaart zich de religie
in den echt met het zedelijk bewustzijn. ) „Blijkt later", zoo
schrijft hij, „het zedelijke de groote drijfkracht te zijn die den
godsdienst tot hooger ontwikkeüng brengt, het is niet een vreemde
macht, die in het godsdienstig proces ingrijpt, het is het eigen
beginsel, dat van den aanvang af den mensch tot godsdienst heeft
gedreven, dat onder al de onzinnige voorstellingen van het animisme
altijd iets daarvan gemaakt heeft tot voorwerp van godsdienstige
aandoening, dat zich versterkende uit al wat 's menschen aanleg
meer deed ontwaken, ook altijd meer aan de godsdienstige voorstellingen en praktijken een zedelijk karakter heeft gegeven, en
dat eindelijk blijkt te zijn de ziel van den godsdienst, het kenmerk
van allen waren godsdienst." )
Het is duidelijk, dat deze wijsgeer van den godsdienst leeft
uit de inspiratie van den categorischen imperativus van Kant.
Hoezeer hij door het begrip eener zedelijke wereldorde wordt
beheerscht, spreekt klaar uit een zinsnede als deze: „Al lost voor
iemand het godsdienstig leven zich nagenoeg op in het volbrengen
van hetgeen hij als zijn plicht heeft erkend, dan zal hij toch bewaard blijven voor doode orthodoxie en voor onzedelijke gevoelszwelgerij". „De tucht van het plichtsbesef moge niet voeren op
de zonnige hoogten van het gemoedsleven, zij houdt ons tenminste
altijd op den rechten weg." )
Wij kunnen verstaan, dat hij er aan toevoegt: „In de school
van Kant is nooit gezondigd, zooals in die van Kalvijn of in die
van Spener". )
Wat de uitkomst van het wijsgeerig onderzoek van dezen geleerde aangaat, verwijzen wij naar het hoofdstuk: „De voorstelling
van God". „Het laatste", zoo besluit hij, „wat wij als wel verzekerde uitkomst van het denken meenden te kunnen vaststellen,
was de op het plichtsbesef gebouwde ethisch-teleologische wereldbeschouwing. Daarin vonden wij het eigenlijke wezen van alle
godsdienstig geloof." )
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Blz.
Blz.
Blz.
Biz.
Blz.
Blz.

98.
99.
109.
182.
182.
720.
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Deze welverzekerde uitkomst van het denken steunt wel is waar
op een postulaat der practische rede, doch zij is resultaat van
een theoretische rede, die de wijsbegeerte van haar eeuw volgt
en de zedelijke orde rangschikt „onder het algemeene begrip van
zelfverwezenlijking van immanente idee." ') En zoo komt hij tot
een godsdienst zonder God.
Uit dit voorbeeld der psychologische methode blijkt de invloed
van de wijsgeerige beschouwing van den onderzoeker op zijn
arbeid en het absoluut subjectief karakter, dat zijn methode aankleeft en zijn resultaat beheerscht. Het is geen objectief gegrepen
begrip van het wezen der religie, maar een constructie niet op
grond der werkelijke gegevens, doch schepping eener wijsgeerig
geleide phantasie.
In de derde plaats noemde ik de philosophische of speculatieve
methode, wier uitgangspunt is gegeven in de wijsbegeerte van
den onderzoeker. Zij onderscheidt zich vooral in haar idealistische
vormen door een omzetting van het verschijnsel der religie in wat
deze niet is.
In het algemeen kan gezegd worden, dat de geschiedenis van
het geestelijk leven der menschheid in wezen die der zelfverklaring
van den menschelijken geest is. ) Ieder wijsgeerig stelsel is een
element in die worsteling om zelfverklaring en ieder denker schouwt
daarbij God en den kosmos in eigen redelicht. ) De historie
leert ons met onbetwistbare zekerheid, zoo bij den primitieven
animist, in de wijsbegeerte van het oude Hellas, als ook in hetgeen de nieuwere wijsbegeerte in haar geschiedenis te zien geeft,
dat het een eigenschap van den menschelijken geest is de natuur
en God te zien in het licht, dat over hemzelf is opgegaan.
Terecht waardeerde Tiele het animisme als een soort van primitieve philosophie. ) Voor den primitieven mensch verschijnt
de wereld als bezield, maar deze bezieling komt op uit wat hij
2
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>) Blz. 743.
*) Vgl. Dr. H . Visscher. De Schepping I. blz. 51.
') J . H . Scholten. Geschiedenis der Godsdienst en Wijsbegeerte. Leiden. 1863.
Blz. 58. De eerste pogingen der Grieksche wijzen om tot kennis der waarheid te
komen, bestonden deels in cosmogonische en theogonische bespiegelingen.
*) Vgl. L. W. E . Rauwenhoff. Wijsbegeerte van den Godsdienst. Leiden. 1887.
blz. 68.
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in eigen bewustzijn ontwaart. Hij leeft als in een droomtoestand, *)
waarin de drijfkrachten zijner ziel een spontane activiteit doen
gelden. Onbewust nog van zich zelf schept hij ook de hem
omringende natuur om in een tooneel van spontane levensactie. )
Ook de sporen van een Godsbesef, welke in zijn ziel werkzaam
zijn, stelt hij in al wat leeft of schijnt te leven, en waar hij dit
machtiger waant dan zichzelf, koestert hij vrees en vereert het als
zijn God. ) Zoo staat hij zoowel bij zijn verklaring der natuur
als bij zijn waardeering van het sociale leven, waarin hij deelt,
met een bewustzijn, gedragen door parentale gevoelens, die als
zoodanig rein natuurlijk van oorsprong zijn.
Zijn sociaal leven heeft voor de ontwikkeling van zijn religieus
bewustzijn een overwegende beteekenis. Wijzigingen in het sociale
gaan gepaard met veranderingen in het religieuse leven. ) Dit
blijkt uit de mythologische concepties b.v. die der Grieken, die
den Olympus bevolkten met onsterfelijke goden, waarin zich hun
cultuuridealen weerspiegelden. )
Voor ons Westersche leven waren de oude Grieken de eersten,
die zich zelf hebben leeren onderscheiden als kennenden en denkenden mensch. Het <yva>3i ITSXVTÓU is het beginsel der Helleensche
wijsbegeerte. Dit principe typeert een periode in de historie van
het menschelijk denken, waardoor de onderscheiding tusschen mensch
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i) Karl Bornhausen. Schöpfung. Leipzig. 1930. S. 45. Es ist min sehr merkwürdig, dasz die Beseelung durch die Sprache keineswegs unserer spaten Logik entspricht, sondern eigenes Denken verrat, von dem zu uns kein Fortschiitt führt.
•) Karl Bornhausen. a. a. O. S. 51. Es ist kaum zweifelhaft, dasz den Menschen
prShistorischer Kultur die Seele der Dinge wichtiger war als die des Menschen.
) Karl Bornhausen. a. a. O. S. 46. Die einfachste Religionsform besteht in der
Aneignung der Seele der Dinge, die starker sind als der Mensch.
) Otto Pfleiderer. Religionsphilosophie. 3 Aufl. Berlin. 1896. S. 12. Mit dem
Animismus beginnt die grosse Scheidung zwischen den Völkern, die zur Kultur
gelangen und ihre sociale Organisation auch in ihre Religion übertragen, und denen,
die diese organisirenden Arbeit ferne und in der Religion wie im sonstigen Leben in
der Zusammenhangslosigkeit der Vorstellungen und Braüche belangen bleiben.
Vgl. Prof. D. Wilhelm Bousset. Das Wesen der Religion. S. 63 ff.
») Otto Pfleiderer. Religionsphilosophü. 3*» Aufl. S. 177. Die Götterwelt Homers
ist sonach das von der Dichtung in feste Form gegossene Produkt der tiefgehenden
religiösen Umwalzung die aus der geschichtlichen Umwalzung aller Lebensverhaltnisse
der hellenischen Stamme in Folge der dorischen Wanderungen und Eroberungen sich
ergeben hatte.
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en natuur tot klaarheid werd gebracht. Ook voor de wereldverklaring was dit beslissend.
Plato construeert zijn republiek naar het beeld, dat hij zich
vormde van eigen zieleleven. ') Zijn staat zal een makro-anthropos
zijn. Ook den kosmos ziet hij als een groote wereld gelijk hij
voor zichzelven een mikrokosmos wordt. Derhalve heeft ook de
wereld een ziel. Hij klimt op tot een God, die hij als de idee
van het hoogste goed in zichzelven had ontdekt, en meent het
wezen der dingen te grijpen in de idee. )
Het redelijke, dat hij in zich zelf ontdekt heeft, projecteert hij
dus ook in de wereld buiten hem. Het gelijke toch kan slechts
door het gelijke gekend worden, zoo redeneerde hij, derhalve
moeten dingen, die kenbaar zijn voor het denken, ook denking,
idee, zijn. ) Kan aanvaard worden, dat het redeleven in ons
correspondeert met hetgeen wij in de natuur zien geschieden, dan
is het verklaarbaar, dat Plato geleid werd door een wijsgeerige
intuitie, die in de historie leidster is geweest voor eeuwen na
hem. In beginsel beheerscht hij met zijn grooten leerling de
wijsbegeerte tot aan Kant en zette haar het dogmatische stempel op.
Eerst deze bezon zich over de natuur der rede zelve in zijn
„Kcitik der reinen Vernunft". Hij ontdekte de redewerkzaamheid
in haar gebondenheid aan haar eigen levenswet. Zij handelt met
de voorstelüngen overeenkomstig haar categorieën en geeft van
deze orde geen rekenschap, want zij is een a priori. )
Deze mechanische conceptie kon Fichte niet bevredigen. Hij
maakte het eigen ik tot voorwerp van zijn wijsgeerig denken.
2
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') Vgl. J . H . Scholten. Geschiedenis der Godsdienst en Wijsbegeerte. Blz. 94.
Gelijk in den enkelen mensch de rede (<5 Myos) bestemd is om gerugsteund door de
wilskracht (<5 tfo/tó?), heerschappij te voeren over de lagere driften (al êTttdofifai),
zoo beantwoordt ook de zamenstelling van den Staat aan deze drie vermogens. Rep.
V. 462 A—C. 464 B.
*) Cf. James Martineau. Types of Ethical Iheory. Oxford. 1901. p. 26 seqq.
) Cf. James Martineau. 1.1. p. 24 seq. Like only could know like, or anyhow
act on like; so that things to be cognisable by thought, must be thoughts themselves;
and thoughts, to hold good of things, must be of the essence of things themselves.
) Immanuel Kant. Critik der reinen Vernunft. II Aufl. Riga 1787. S. 145.
Von der Eigenthumlichkeit unsers Verstandes aber, nur vermittelst der Categorien und
nur gerilde durch diese Art und Zahl derselben Einheit der Apperception a priori zu
Stande zu bringen, laszt sich eben so wenig ferner ein Grand angeben, als waram
wir gerade diese und keine andere Functionen zu Urtheilen haben, oder warum Zeit
und Raum die einzigen Formen unserer möglichen Anschauung sind.
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Uit het ik zelf wilde hij alle werkzaamheid des geestes verklaren. ')
Het ik zou daad zijn. De door Kant aan de rede opgelegde orde
beschouwde hij als een schepping van den eigen geest. Het ik
poneert zich zelf en zijn redelijke organisatie. „Denke dich selbst",
is het postulaat van zijn „Wissenschaftslehre". )
Deze actie ) van het zelfbewustzijn, die volgens Fichte den
denkenden geest baart, komt tot stand op een ook voor hem
onverklaarbare wijze. Hij meent die te kunnen verklaren door
het gevleugelde woord, dat de mensch geboren wordt, wanneer
hij voor de eerste maal „ik" zegt. Ware wetenschap zou dus
berusten op de intellectueele Selbstanschauung van het ik. )
Hier blijkt weer Fichte's overeenstemming met het oude Platonische beginsel, welken invloed men in de geschiedenis des geestes
telkens kan waarnemen: BuL, dat de zelfverklaring van het bewustzijn de sleutel wordt om de wereld der verschijnselen te verklaren.
Bij Schelling werd de volgende étappe in dit proces bereikt.
Met een beroep op Kant, die in zijn transcendentale analytiek
leert, dat het verstand aan de natuur haar wetten voorschrijft, )
tracht hij deze stelling organisch te verstaan. Hoogste doel van
het natuurproces moest wezen, dat zij de bewuste rede zou voortbrengen. De daad door Fichte aan het ik toegeschreven, werd
door Schelling aan de natuur toegekend. De wijsbegeerte van
de natuur zou de wordingsgeschiedenis van den wordenden denkenden Geest zijn. ) De natuur verscheen als het product der
rede, haar verschillende trappen als de noodwendige doorgangs2
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') T. H. Fichte. Johann Gottlüb Fichte's sdmmtliche Werke. X . Wissenschaftslehre
Bonn 1834. S. 486. Erblickt nun das Ich sich als wirklich stehend unter diesem
Gesetze; so erblickt es sich als bewirkend die aufgegebene Ordnung in der Sinnenwelt.
Vgl. Dr. W . Windelband. Die Blüthezeit der Deutschen Philosophie. Leipzig. 1899.
S. 208. f.
») Vgl. Dr. W. Windelband, a. a. O. S. 209.
) Vgl. Dr. W . Windelband, a. a. O. S. 212.
) Fichte. a. a. O. X . S. 484. Das Resultat derselben ist faktische, Anschauung
des Ich: versteht sich, inwiefern es ist, d. i. faktische Selbstanschauung jedes einzelnen
Ich ffir sich.
Vlg. Dr. W . Windelband, a. a. O. S. 219.
«) Vgl. Dr. W. Windelband, a. a. O. S. 234.
•) Dr. Alfred Heuszner. Die phüosophischen Weltanschauungen und ihre Hauptvertreter. Göttingen. 1916. S. 168. Darin liegt die geniale Tat Schellings, dasz er
das Unbewuszte, aus welchem bei Fichte das Bewtisztsein hervorgeht, naher bestimmt
als die Natur und somit das Welltganze deutet als werdende Intelligent.
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vormen, de categorieën van de natuur, waarin de rede van haar
onbewuste tot haar bewuste gestalte omhoog streeft.
En hoezeer ook bij Schelling de eigen psyche bestek was voor
zijn wereldverklaring, kan daaruit blijken, dat hij de eenheid van
het universum vatte in het begrip wereldziel, als het immanente
ik des heelals, dat gedreven door een onbewusten drang ') worstelt
om tot zelfbewustzijn te komen.
Hegel voltooit de architectuur van deze philosophie. Bij den
primitieven en den nog onontwikkelden mensch wordt volgens hem
de geest subjectief beschouwd, verzonken in het natuurleven en
door de natuur beheerscht. Naarmate hij heerschappij over de
natuur neemt, komt hij tot zelfbewustheid. Als objectieve geest
drukt hij zich uit in het recht, moraal en maatschappelijke orde
en stelt zich tegenover het subject. Eindelijk bij hoogere ontwikkeling wordt zich de subjectieve geest bewust van zijn eenheid
en identiteit met den objectieven geest. Natuur en geest zijn geen
machten meer tegenover den mensch. De mensch is een met
God, zelfstandig en zelfbewust subject van den wereldgeest.
Deze eenheid van subject en object aan te wijzen is de taak
der wijsbegeerte en derhalve heeft de wijsbegeerte van den godsdienst volgens deze conceptie als consequentie een waardeering
der religie, die er toe leidt haar als tijdelijk en dus als ondergaande
te qüalificeeren.
Deze beschouwingen zijn alle de vrucht van een ontologisch
streven, dat de wijsbegeerte sedert Plato en Aristoteles onderscheidt
en na Kant weder uit het graf verrezen is. Voor de interpretatie
van het verschijnsel der religie is dit beginsel in de nieuwere
philosophie beslissend geweest. Zij wordt daardoor noodwendig
verintellectualiseerd, ook al moet worden erkend, dat in dit proces
grondkrachten van andere dan rein intellectueele orde werkzaam
zijn. Emotioneele factoren doen zich hierin gelden. Daaruit laat
zich verklaren, dat zij zoo overheerschenden invloed heeft uitgeoefend, zoodat heel het religieuse leven in dat licht verschijnt.
Zij rust echter op de zoo even reeds gememoreerde willekeurige
en logisch ongegronde identificatie van denken en zijn, die er toe
verleidde om hetgeen wij ons bewust worden te waardeeren als
openbaring van het absolute zelf.
') Vgl. Dr. W. Windelband, a. a. O. S. 242.
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Deze identiteitsphilosophie neemt dus eigenlijk haaruitgangspunt
in een wonder, dat door het woord evolutie niet redelijk wordt.
Onbegrijpelijk, een in zich zelve contradictoire conceptie, is het
wordende absolute. Immers, hoe kon een nuda potentia ooit iets
anders dan nuda potentia zijn? Onbegrijpelijk is ook, hoe de
grondoorzaak eener absolute zelfbewustheid niet absoluut van zich
zelf bewust is en hoe tegelijkertijd de wereldgeest zich absoluut
bewust kan zijn en een onvolkomen bewustzijn dragen van zich zelf.
Onbegrijpelijk is ook, hoe het wezen Gods in zijn absolute causaliteit aan een procesmatige ontwikkeling onderworpen zou zijn.
Het is duidelijk, zooals dit bij Hegel opvalt, dat hij de categorieën
der eindigheid, waaronder hij zich zelf ontdekte, op de idee van
het absolute overdraagt. Terecht merkte Scholten reeds op:
„Met deze voorstelling van een wordenden God, die eerst in den
mensch tot bewustheid van zijn eigen bestaan komt, gaat het ware
begrip, zoowel van het hoogste Wezen, als van het universum,
waarin het zich openbaart, verloren, en wordt de weg gebaand
tot de dienst van het genie bij Strauss en tot andere grove afdwalingen, waartoe in Duitschland Frauenstadt, Heine, Feuerbach
en anderen zich door het pantheïsme op den weg der bespiegeling
lieten verleiden". ')
Ziet men echter van alle ongerijmdheden, die dit wijsgeerig
postulaat aan het denken wil opdringen af, dan laat zich toch de
vraag niet onderdrukken, hoe dan eigenlijk de Godsidee in den
absoluten geest is gebracht. Als objectieve geest wordt de wereldgeest als God geëerd, doch het subject, dat den wereldgeest als
objectieven geest vereert en God noemt, is ook wereldgeest.
Wellicht zou Hegel antwoorden, dat de mensch in die periode
zijner ontwikkeling nog niet „bei sich" is, gelijk hij van Spinoza
heeft opgemerkt. ) Maar zelfs de analogie van het eigen menschelijk
zelfbewustzijn schiet hier te kort. Ook het menschelijk ik staat
voor onzen geest in een objectieve gestalte, die tijdelijk en veranderlijk is in onderscheiding van het centrale onderbewuste ik.
Wij kunnen van een subjectief en een objectief ik in ons zelf
spreken, doch voor ons bewustzijn is het objectieve verschijning
van het subjectieve onder zekere relaties, doch altoos zöö, dat
wij beide op een en hetzelfde zelfbewustzijn betrekken.
2

') Geschiedenis der Godsdienst en Wijsbegeerte, blz. 319 v.
») Vgl. mijn Spinoza en de Gereformeerde Theologie. Utrecht. 1919. blz. 44.

19
Hoe is het nu denkbaar, dat de wereldgeest zijn eigen objectie
niet als subject kent en als een vreemde macht tegenover zich
vindt, wijl hij toch ook daarvan de oorzaak is?*)
En dan nog een vraag: Indien bij Hegel de wereldgeest „bei
sich" is en dus zichzelf absoluut bewust, hoe spreekt Hegel nog
in de derde persoon en als object van God? De wijsbegeerte
van Hegel echter bewijst voor haar zelf dat, de man, die haar
dacht, niet uit het goddelijke subjectief bewustzijn schreef, maar
in zooverre nog altoos verkeerde in de periode van den objectieven geest, die zich als God voor zijn bewustzijn manifesteert.
Fichte heeft zijn philosophie gebouwd op een besluit: „ik wil
zelfstandig zijn en daarom houd ik mij er voor", derhalve gaat
zijn wijsbegeerte uit van een geloof. ) Is dit met Hegel niet het
geval? Ook zijn wijsbegeerte steunt op een geloof en omhelst
daarin het wonder eener evolutie uit het oneindige. De eenige
grond voor dit postulaat kan slechts gevonden worden in het
bewustzijn, dat de wereld haar oorsprong heeft in God. „Eén
religieus grondgevoel, dat in het menschelijk bewustzijn leeft en
het leven in ons begeleidt, zoodat het een dynamisch karakter voor
ons verkrijgt, is de bewegende kracht, die de onstelbare, ondenkbare identiteit van eindig en oneindig uit de eeuwige roerlooze rust moet wekken tot actie." )
Het wonder eener zoodanige evolutie is in geen enkel opzicht
aannemelijker dan het geloof in de schepping. Integendeel het
postulaat der identiteitsphilosophie, welke de absolute vrijheid als
het eigenlijke wezen des geestes wil erkennen, stelt het oneindige
onder de categorie van eindige gebondenheid.
Het laat zich verstaan, dat een methode, die zich aan dit
postulaat gebonden acht, voor het onderzoek van de religie in
beginsel reeds zeker is van de uitkomst. Zelfs het wezen der
religie is door haar reeds geconstrueerd, alvorens het onderzoek
aanvangt, religie is een verschijnsel van den nog niet „bei sich
gekomen geest, vereering van zijn eigen objectivatie. Naar de
beginselen dezer methode heeft het wetenschappelijk onderzoek
2

3

*) Cf. Spinoza. Ethices. Pars ! De Deo. Axiomata IV. Effectus cognitio a
cognitione causae dependet, et eandem involvit.
) Vgl. Karl. Vorlander. Geschichte der Philosophie. II. S. 277.
") Dr. H . Visscher. De Schepping, I. blz. 80.
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geen ander doel dan de verklaring van het religieus proces in
zijn historischen oorsprong en ontwikkeling.
De invloed van dit wijsgeerig dogmatisme kenmerkt dan ook
den wetenschappelijken arbeid, die zich sedert Hegel ontwikkelde,
inzonderheid op het terrein der godsdienstwetenschap. Doch ook
de philosophische of speculatieve methode blijkt dus niet tot een
objectieve kennis van het verschijnsel der religie te kunnen voeren.
Van een theoïogia revelata in kerkelijk dogmatischen zin mag
op dat standpunt wetenschappelijk niet meer worden gerept. „Wat
kan, bijv. een wetenschappelijk man tegenwoordig nog denken
bij .het zeggen, dat het ontstaan van den godsdienst verklaard
moet worden uit goddelijke openbaringl" Zoo vraagt Rauwenhoff. „Niemand immers kan daaraan een redelijken zin hechten." ')
Van diepen wijsgeerigen zin getuigt deze opvatting inderdaad
niet. Hoe zullen wij God kennen, zoo Hij zich niet te kennen
geeft, zoodat wij Hem in onze eindigheid kunnen kennen? In al
deze pogingen is grondidee, die het gansche onderzoek draagt, de
willekeurige identificatie van eindig en oneindig, de willekeurige
interpretatie van het levensproces als een tot zich zelf komen van
het oneindige in de eindigheid. Aan dergelijke speculaties kan
toch in geen enkel opzicht meer waarde uit wetenschappelijk
oogpunt worden toegekend dan aan het kennen, zooals zich dit
in het religieus geloof aan ons voorstelt als openbaring.
Hoewel deze wijsgeeren over het geheel aan het kerkelijk dogma
geen waarde toekennen ), worden zij huns ondanks geleid door
beschouwingen, die wezenlijk rein fictief zijn en den toets van
streng onderzoek niet kunnen doorstaan.
Het factum revelationis verkrijgt mitsdien in heel deze ontwikkeling der wijsbegeerte van den godsdienst een gansch andere
beteekenis dan het in de Christelijke kerk de eeuwen door heeft
gehad. Zoo is het dus verklaarbaar, dat Bousset daarvan sprak
als van een naar volkomenheid strevende onvolkomenheid. ) Hier
2
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') Wijsbegeerte van den Godsdienst, blz. 46.
') Vgl. Rauwenhoff. Wijsbegeerte van den Godsdienst, blz. 46.
W. Bousset. DSLS Wesen der Religion. S. 259. Die Historie scheint überhaupt
mit dem Gedanken der Inspiration, d. h. einer speziellen supranaturalen Offenbarung
auch im Alten und Neuen Testament aufzuraumen.
*) Vgl. Das Wesen der Religion. S. 8.
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is dus sprake van een openbaringsgeloof, dat omgezet is in een
evolutiegeloof.
W i e met zulke vooronderstellingen nadert tot zijn object van
onderzoek kan de religie slechts verstaan als projectie zijner subjectieve gevoelens en gedachten, die hij in zichzelven als religieus
meent te mogen waardeeren.
Het kan niet ontkend worden, dat de resultaten van zulk een
wetenschappelijk onderzoek weinig betrouwbaar licht verspreiden
omtrent het verschijnsel der religie, zooals zij actualiter in de
massa leeft. ')
De toegepaste methode is daarop niet berekend en sluit niet
aan bij den aard van haar object. Het ontbreekt haar aan een
maatstaf, waaraan uit wetenschappelijk oogpunt objectieve waarde
moet worden toegekend. Zij gaat uit van een evolutiebegrip, dat
met het religieus bewustzijn in strijd is *) en bovendien weinig
harmonieert met de orde der rede, welke zij voor haar hoogste
autoriteit beweert aanvaard te hebben.
In deze conclusie ligt derhalve de plicht opgesloten om zich
rekenschap te geven van de wetenschappelijke methode, die tot
het doel kan leiden. Wij behoeven een juisten en objectieven
maatstaf en zullen ook het verschijnsel der religie hebben te benaderen, niet zooals wij haar philosophisch construeeren, maar,
zooals zij realiter bestaat en in de menschheid zich levend openbaart. Zij moet evenals elk object van wetenschap zichzelve
verklaren. Daartoe is het noodig haar te benaderen in den vorm,
waarin zij zichzelve aan ons voorstelt, zooals zij wezenlijk is.
Niet, zooals zij gefingeerd wordt in oer-menschen, die verre van
ons staan, maar zooals zij verschijnt in haar rijkste openbaring,
die in de gemeente van Christus voor ons staat als de inspireerende
kracht in het cultuurleven der volken aan de spits der beschaving.
Deze gemeente dankt haar leven aan den Christus zelf, die,
Zone Gods en menschenzoon, het menschelijk beeld dus in volkomenheid draagt en te aanschouwen geeft. In Hem hebben wij
de religie in haar volkomenheid en deze zal zichzelve hebben te
*) Reeds in 1874 heeft Doedes er op gewezen, dat deze methode geen aanbeveling
verdient voor de geschiedenis der godsdiensten, zie: De toepassing van de ontwikkelingstheorie niet aan te bevelen voor de geschiedenis der godsdiensten. Utrecht. 1874.
*1 Dr. Alfred Heuszner. Die philosophische Weltanschauungen, Göttingen. 1916.
S. 266. Im religiösen Verkehr handelt es sich um ein t/ch und Du*.
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interpreteeren. E n als wij dan in dit moderne leven worden gesteld voor de vraag: evolutie of revelatie, dan kan ons antwoord
niet twijfelachtig zijn.
Voor het Christelijk bewustzijn verschijnt God, niet als de zich
bewustwordende, niet als de in het menschheidsbewustzijn evolveerende, maar als de eeuwige Schepper van hemel en aarde, die
eeuwiglijk God is. De Christelijke religie kent den mensch als
Zijn schepsel, aan welks bewustzijn Hij zich kond doet door de
daden Zijner openbaring. ')
Wetenschappelijk is het alleen juist de religie niet als een Gec/ankending van den wijsgeer te onderzoeken, maar het religieuse
leven na te speuren, zooals het zich in het bewustzijn van den
Christen manifesteert.
Deze methode, die aansluit bij den eigen aard van het religieuse leven vordert:
1°. Objectief onderzoek van het religieus verschijnsel, zooals
het zich als psychologisch factum aan ons voorstelt in het leven
rondom ons, in ons persoonlijk, in de H . Schrift en bij de volkeren.
Daaruit volgt:
2°. dat op deze wijze de mogelijkheid geschapen wordt om de
onderscheidene gangbare methoden, waarover ik sprak, te benutten
en als in een synthese saamgevat in toepassing te brengen, daar zij
slechts dienen kunnen om de oplossing der problemen te steunen.
De arbeid door alle andere onderzoekers verricht, kan ook
alzoo ten goede komen aan de bereiking van het doel: een objectieve, onbevooroordeelde kennis van de religie.
3°. Zoo wordt dus de in Christus verschenen Godsopenbaring
een objectief gegeven, daar in het religieuse leven, dat ook Hij
gekend heeft en waarvan de Schriften spreken, het in volkomenheid voor ons staat. Hij laat ons het wezen der religie zien,
zooals zij leeft en is en niet als een wijsgeerige constructie.
Deze methode is ons door de wérkelijkheid aangewezen en kan
alleen tot het doel voeren. Doel moet blijven het religieuse leven
te verstaan in zijn realiteit, zooals het zich manifesteert in de
verborgenheid der ziel. In ons, rondom ons, in de wereld, overal
verschijnt het religieuse leven in rijke verscheidenheid en wisseling van vormen, die gedragen worden door een psychologisch
*) Rom.
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gebeuren, naar welks beschrijving en verklaring de wijsbegeerte
van den godsdienst streven mag en moet.
De wereld, waarin wij leven, is rijker dan ooit aan religieuse
levensvormen. De moderne cultuur onderscheidt zich door een
geweldige differentiatie op geestelijk gebied. Ook wij zelf ondergaan dien invloed, ook ons persoonlijk leven draagt het stempel
van den tijd, meestal veel meer dan wij er ons van bewust zijn.
Steeds ondergaan wij allen de inwerking van het proces, waarin
wij toeschouwer en medewerker tevens zijn.
Zoo staan wij dus voor de vraag, hoe wij ons verhouden tot
de bewegingen dezes tijds. Het probleem der religie dwingt ons
allereerst tot nauwkeurige distinctie om het religieuse en niet
strikt religieuse te schiften. Voor deze schifting en voor de kennis
van het religieuse moet het vermogen daar zijn om het te onderkennen in zijn eigenheid, want de man, die zelf geen liefde heeft
voor het religieuse leven, dat hij zal onderzoeken, blijft er als
vreemdeling tegenover staan. De wijsbegeerte der religie veronderstelt in haar beoefenaar zelf religieus leven, dus het vermogen
om religieus te kennen.
Absoluut a-religieuse menschen zijn er niet. Die het meenen
te zijn, worden gewoonlijk zonder dat zij het beseffen door het
religieuse bewogen, soms zelfs tot fanatisme toe. De waarlijk
ongodsdienstige zou het woord religie zelfs niet verstaan. Er zijn
onderzoekers die meenen er buiten te staan, maar zij toonen dan
ook, dat zij aan de werkelijkheid der religie voorbijgaan en haar
miskennen. Om de religie wetenschappelijk te benaderen moet
de onderzoeker dus zelf religieus leven deelachtig zijn. Het religieus
bewustzijn heeft zijn eigen krachten en gaven en daaronder ook
zijn eigen kenapparaat.
Het centrale karakter der religie is echter oorzaak, dat in de
religie allerlei uitingen van psychisch leven werken. Het formeele
denken speelt in de wording der religieuse wereldbeschouwing
een groote rol, doch ook andere factoren, ethische en aesthetische,
doen zich gelden. De symptomen daarvan zijn dan ook in de
openbaringen van het religieuse leven steeds aantoonbaar. Hoe
anders zou Kant zoovele aanhangers hebben gevonden van de
leer eener zedelijke wereldorde, Schleiermacher met zijn stelling
van het gevoel eener absolute afhankelijkheid en Hegel door zijn
mystieke leer van het absolute zelfbewustzijn?
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Tevens blijkt daaruit, hoe het religieus bewustzijn eenzijdig kan
ontwikkeld zijn. Daarom ook kan de introspectieve methode geen
betrouwbare maatstaf wezen bij het wetenschappelijk onderzoek.
Zij kan echter haar dienst bewijzen om het psychologisch factum
der religie te benaderen. Ondanks den invloed van de wijze,
waarop de objectieve religie, die in ons levensmilieu heerscht,
zich aan ons heeft voorgedaan en voordoet, is er tóch een subjectieve houding jegens haar, gepaard gaande met een zekere
aandoening door haar verschijning in ons gewekt, die niet uitsluitend als van buiten gekomen kan verklaard worden, doch wijst
op een in ons werkend levensbeginsel.
De religie heeft dan ook een eigen wortel in het subject.
Daaruit is ook verklaarbaar, dat zij in overeenstemming met de
variëteiten der persoonlijkheid ook in elk subject een eigen openbaringsvorm aanneemt. De mensch is een sociaal wezen. Hij is
niet alleen individu, maar komt voort als drager van de eigenschappen van het geslacht, waaruit hij gesproten is. Het individueele
komt alzoo in zijn zelfstandigheid en eigenheid op uit het sociale
fonds, dat aan velen gemeen is geworden langs den weg der
historische ontwikkeling. Zoo heeft ook het subjectief religieuse
zijn grond in de natuur van den mensch. De vormen mogen dus
verschillen, meer dan deze verschillen is hetgeen zij met elkander
gemeen hebben. In laatste instantie is de religie zelfs algemeen
menschelijk.
Het doel der godsdienstwetenschap kan geen ander zijn dan
de menschheid in haar historische ontwikkeling als religieuse
menschheid te verstaan, de religie te leeren begrijpen als de inspireerende macht, die haar draagt en leidt in haar worsteling
om de goederen der cultuur in haar hoogsten en diepsten zin.
Als zoodanig boeit zij onze aandacht op elk gebied der cultuur
niet slechts, zooals zij verschijnt in de historie of bij andere volkeren,
maar vooral ook, zooals zij voor ons staat in ons moderne leven
als een macht, welker invloed veel verder reikt dan de meesten
niet slechts der zoogenaamde god-loozen, maar ook harer liefhebbers
vermoeden.
Ook onder ons leeft zij, hoe zeer ook onze tijd dikwijls prat
gaat op haar a-religieus streven. In allerlei vormen dient zij zich
aan: in officieel kerkelijk gewaad, in religieuse gemeenschapsvormen,
maar ook in cultuurgestalten, die op den eersten blik geen religieus
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gelaat vertoonen. Scholten wees reeds op het gevaar voor heroëncultus, als consequentie van een z.i. onjuiste opvatting van Hegels
wijsbegeerte. Het machtsbewustzijn verhindert den modernen mensch
niet bewogen te worden door gevoelens en emoties, welke hem
in het besef zijner vergankelijkheid uitdrijven om in marmer en
metaal onsterfelijkheid te geven aan wat in dë vlucht der verschijnselen voorbijging. Onder den last van de slechte „Diesseitigkeit" eener heerschende philosophie slaakt de moderne mensch
een zucht van heimwee naar onsterfelijkheid, omkransend de gedenkzuil zijner heroën met de verwelkende lauweren van hun roem,
ook het graf van den „onbekenden soldaat" is een monument van
de smart der vergankelijkheid, die de volkeren beroert.
Toont niet deze moderne heroëncultus verwantschap met het
religieuse leven, dat de primitieven kenmerkt? Het gebruik van
mascotte, amulet, gelukspop, herlevend geloof in magische krachten
vertoonen een merkwaardige analogie met wat in de primitieve
godsdiensten wordt gevonden en wijzen er op, dat de gematerialiseerde cultuur dezer dagen aan de religieuse behoefte niet
bevredigen kan. Zij zocht een surrogaat in de meest primitieve
reacties op de roering der religieuse grondgevoelens. )
In deze eeuw heeft onze kennis van het leven der volkeren
een wonderbaar groote uitbreiding en ook verdieping gekregen.
Reeds daaruit is het verklaarbaar, dat de galerij der historie, ook
die der godsdiensten, de aandacht zooveel sterker boeit dan voorheen. Zij stelt ons voor een bonte mengeling van verschijnselen,
bepaald naar de verscheidenheid van volk en ras, geografische
gesteldheid, klimaat, sociale en politieke ontwikkeling. Kan de
voor de hand liggende variëteit der verschijnselen ons niet veel
leeren aangaande het wezen der religie, zij wijzen toch op een
gemoedsleven, dat de verborgene, dikwijls geheimnisvolle grond
is, waaruit de verschillende vormen van religieus leven opkomen.
Welkom moest de ontdekking van een religieuse litteratuur wezen,
die uit den aard der zaak meer licht verspreiden kan over de
innerlijke reflexen van het religieuse, hoewel ook deze gewoonlijk
J

') Vgl. Dr. H. Bavinck. Geref. Dogmatiek, I. blz. 258.
C. J. S. Thomson. M. B. E . The mysteries and secrets of magie. Londen 1927.
p. 312. These few instances of human credulity, at the present day, serve to show
the prevalence of superstition and how little human nature has changed from the
early centuries.
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een subjectief en eenzijdig karakter draagt. Bij het vergelijkend
onderzoek van schriftelijke kenbronnen door de historie geboden,
moest het opvallen, dat de H . Schrift zich onderscheidt van de
andere door het zuivere en volkomene beeld van het religieuse
leven, dat zij niet in eenzijdigheid, maar in vollen rijkdom leert
kennen.
Buddha, Zarathustra en Mohammed mogen gewaardeerd worden
als lichtverspreidende bronnen in de religie der volkeren, zij
worden verdonkerd bij het licht, dat in Christus over de wereld
opging, en haar deed verschijnen sub specie aeternitatis.
Ongetwijfeld brengt een vergelijking van Buddha en Christus
uitwendige en interne analogieën aan het licht.') Zijn die uitwendige overeenkomsten zeker accidenteel, de innerlijke wijzen op
religieuse reflexen, die aan de menschelijke natuur eigen zijn. Diep
is ook bij Buddha het besef van de ellende dezer wereld en het
streven naar ontkoming, doch de weg door hem gewezen voert
tot emancipatie van God in stede van de verzoening in zijn
gemeenschap.
In de Christelijke religie wordt dit alles dieper en ethisch verstaan.
Zij schouwt de menschheid onder de macht der zonde en in den
Christus de openbaring van de liefde Gods, in wien de Verlosser
der wereld verschenen is.
Ook het probleem van goed en kwaad, waarmede het Parsisme
worstelt, verschijnt voor het Christelijk bewustzijn in hoogere
ethische conceptie. Het omhelst in den Christus, wiens goddelijke
macht eeuwig verheven is boven het schepsel, den Overwinnaar
over de satanische machten. Ondanks de gelijkenis, die het Parsisme
in sommige deelen vertoont, blijft het hangen in de physische
gebondenheid van het natuurleven.
Wij konden nog wijzen op het Mohammedaansch fatalisme, waarin zich evenzeer een psychische reflex openbaart van het religieuse
grondgevoel eener absolute afhankeüjkheid, dat zich in de Christelijke religie op zoo geheel andere wijze ethisch gedetermineerd
doet gelden. Het religieuse levensbeeld, dat de Schrift ons voorhoudt, teekent den Christus in diepe afhankelijkheid en gehoorzaamheid, doch ook in de teederste liefde aan den hemelschen
Vader gebonden. De Schrift geeft ons het beeld te zien van een
i)

V g l . Conrad von Orelli.
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God, zonder wiens wil geen haar van ons hoofd vallen kan, edoch,
een God, die met zijn schepsel, den mensch, handelt als met het
redelijk en zedelijk schepsel, dat Hij in het aanzijn riep.
Het kan hieruit blijken, dat, wat ook bij de volken, als religieus
leven wordt aangetroffen in den vorm van het eenzijdige, subjectieve gebonden zijn aan natuur en omgeving, in Christus als
in een synthese wordt gevonden en in volkomen en zuivere
openbaring.
Vragen de verschillende methoden terwille van de verscheidenheid der religieuse verschijnselen alzoo gezamenlijke toepassing,
deze wijst ook op de synthese van al die verschijnselen in het
volkomene en zuivere levensbeeld der religie, hetwelk in Christus
is verschenen. In Hem treedt voor ons de volkomen mensch, in
wien al het menschelijke in vlekkelooze volkomenheid is. Christus
is de volkomen mensch, omdat Hij is God geopenbaard in het
vleesch.
De in Christus verschenen religie is het in de historie gegeven
object, centrum en uitgangspunt der godsdienstwetenschap. ') Op
dit standpunt is er nergens een hinderpaal te ontdekken, die ons
beletten zou met objectieve onbevangenheid het verschijnsel der
religie te benaderen. Ik ben er mij van bewust, dat dit niet in
zich sluit, dat alle vragen opgelost zijn, maar ook, dat zij in dezen
weg opgelost kunnen worden.
Bij de aanvaarding der Christelijke grondidee behoeft het religieuse leven niet geconstrueerd te worden en behoeft niet gezocht
naar een maatstaf van waar of valsch. ) In Christus en hetgeen
Hij ons openbaart van eigen religieus leven is ons de maatstaf
geworden, die licht kan werpen over de verschijnselen, die aldus
worden aangetroffen. Indien Hij de waarachtige mensch is, dan
is in Hem al het menschelijke, doch in een reine, harmonische
samenschikking, die ons vrijwaart tegen eenzijdige overspanningen,
zooals deze ons in de geschiedenis der godsdiensten maar al te
vaak worden getoond.
2

') Vgl. Dr. H . Visscher. De Schepping. I. Blz. 121. Om het wezen der
religie te leeren kennen doet men beter niet met inbeeldingen der phantasie te beginnen, maar zich voor oogen te stellen het volkomene, rijkste en schoonste religieuse
levensbeeld, zooals het in de verschijning van onzen Heere Jezus Christus ons werd
voorgesteld in werkelijkheid.
') Vgl. Dr. H . Visscher. De Schepping. I. Blz. 176.
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En de Christelijke religie zelve? Zij verklaart zich niet langs
speculatieve wegen, maar door ons te doen verstaan, dat de mensch
gewrocht Gods is, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, een
schepsel, dat de merkteekenen draagt van dien goddelijken oorsprong. Ons psychisch leven geeft ons als in resonanties te beluisteren den diepen levensgrond, die ons draagt, zoodat ons in
ons zelfbewustzijn vertolkt wordt, wat de apostel in Athene
predikte: „Wij zijn van Gods geslacht." ')
Tusschen deze Christelijke beschouwing en de wijsbegeerte der
laatste eeuw gaapt de kloof, die zich ontsluit in de antithese
tusschen het geloof in creatie en het geloof in evolutie.
Zoo ergens dan is in de godsdienstwetenschap Christus de norm,
die ons in den rijkdom van religieuse verschijnselen leiding geeft.
Uit wetenschappelijk oogpunt is deze methode, die streng recht
doet aan de werkelijkheid van het religieuse leven, naar mijn
oordeel, de eenig juiste. Zij metamorphoseert niet de religie in
een wijsgeerig begrip, maar aanvaardt haar gelijk zij is en zooals
in haar gevoel, wil en intellect tezamen hun functie vervullen.
De gemeente van Christus heeft niet alleen geschiedenis van
eeuwen achter zich, maar op haar credit staat ook de schepping
eener nieuwe cultuur. Op de puinhoopen der oude beschaving
bouwde zij een nieuwe wereld, met nieuwe zedelijke idealen.
Wij leven thans in een periode, die overeenkomst vertoont met
de eeuwen, waarin het Romeinsche Keizerrijk ten ondergang
neigde. De crisis van dezentijdin haar ontroerende en vreeselijke
ontplooiing legt niet slechts de vreeze in ons hart voor wat dreigt,
maar dringt ook tot de vraag: wat kan redden?
Welnu, redden kan alleen terugkeer tot, herleving van de
beginselen, die haar eenmaal heeft gebaard. En het komt mij
voor, dat tot dien terugkeer op te roepen het laatste doelwit
blijft voor hem, die geroepen is in ons midden de godsdienstwetenschap te beoefenen.
De redding uit de nooden van onzen tijd acht ik gelegen in
de herleving van die beginselen in ons volksbewustzijn, die de
reinste expressie zijn van het oorspronkelijk Christelijk leven en
die door Calvijn zijn ingedragen in de cultuurontwikkeling van
het Westen, van ons volk niet het minst.
')

Acta. 17 : 29.

Vgl. Dr. H . Visscher. De Schepping. I. BU. 159.
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Mijn taak acht ik het te zijn mede te arbeiden aan de reconstructie van ons volksleven in den zin van erkenning der absolute
souvereiniteit Gods en volstrekte gehoorzaamheid aan Zijn Woord.
Edelgrootachtbare Heeren Curatoren dezer Universiteit,
Het is mij een voorrecht en eere mij te mogen richten tot U w
College, om U mijn gevoelens van erkentelijkheid te vertolken
voor de vriendelijke wijze, waarop U w College mijn benoeming hebt
willen bevorderen en het vertrouwen, dat het in mij betoond heeft.
Wilt daarvoor mijn hartelijken dank aanvaarden. In zonderheid
dank ik U , mijnheer de Secretaris der Curatoren, voor Uw mij
bewezen hulp.
Het zal mijn streven zijn dat vertrouwen niet te beschamen en
de mij opgedragen taak te mogen vervullen op een wijze, die
waardig zij aan den naam van deze illustre Hoogeschool, welker
belangen aan de zorgen van U w College zijn toevertrouwd.
God zegene U in de volbrenging van deze gewichtige taak.
Hooggeleerde Heeren, Rector magnificus, Professoren en
Lectoren dezer Universiteit,
Ik heb niet de eer velen Uwer persoonlijk te kennen. Daarom
is het mij een bijzonder genoegen U dank te mogen betuigen
voor de bewijzen van belangstelling, die mij uit U w midden
mochten geworden.
Zal het mij een voorrecht zijn in U w kring te mogen worden
opgenomen, gaarne beveel ik mij in U w welwillendheid aan.
Niet met alle Hoogleeraren van de Faculteit, waartoe ik zal
behooren, als ook de Hoogleeraren van de Ned. Hervormde Kerk,
mocht ik tot nu toe door persoonlijke relatiën verbonden zijn.
U , Hooggeleerde Noordtzij, eer ik als een mijner leermeesters
en U , Hooggeleerde Obbink, mocht ik nog vóór het beëindigen
van mijn studie aan deze Hoogeschool als lid van de Faculteit
begroeten.
Ik hoop en vertrouw, dat mijn optreden in U w midden zal
medewerken aan de bestendiging eener goede en gezonde onderlinge verhouding. Ik ben er mij van bewust, dat er onder ons
beginselverschillen zijn. Dit weg te doezelen zou verkeerd wezen.
Maar al hoop ik ook in U w midden mijn beginselen niet te ver-
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bergen, het handhaven eener goede collegiale verstandhouding
behoeft daaronder niet te leiden. Ik hoop U met een welwillendheid
tegen te treden, die ik ook van U verwacht.
Hooggeleerde Visscher, Hooggeachte Leermeester,
Geroepen om Uw plaats aan deze Hoogeschool in te nemen,
zij mij een woord tot U in het bijzonder veroorloofd. Als student
reeds onder U w discipelen in engeren zin geteld, deelde ik in de
ervaring van U w altijd welwillende bereidheid jegens de studenten
om voorlichting en steun te verleenen aan wie zich tot U wendde,
en onderging ik den invloed, die van Uw persoon en onderwijs
uitgaat. U w wetenschappelijken zin, U w streng methodischen
arbeid, Uw buitengewone gaven, U w geloof, dit alles leerde ik
hooger nog waardeeren bij mijn voortgezette studie en in den
strijd van het practische leven. Onder Uw leiding gewerd mij
de doctorshoed.
Voor dit alles U hartelijk dank te mogen zeggen op den dag,
die mij ad summos honores geroepen ziet, is mij een voorrecht.
Vaak hebt Gij mij als een vader bejegend, ook het hart van den
vriend werd mij ontsloten in den omgang der laatste jaren. Met
leedwezen zie ik dien schier dagelijkschen omgang, in mijn korte
politieke loopbaan genoten, verbroken door de veranderde omstandigheden.
Hooggeachte Leermeester, ik acht het een zware taak U w plaats
te vervullen, doch de wetenschap, dat het ook U w wensch is en
het beeld van den meester zullen niet nalaten mij te sterken in
het streven om het met eere te doen. Ik weet, dat U w afstand
van het hoogleeraarsambt niet uit het voornemen geboren werd
om U w werkzaam leven in te wisselen voor de rust van een
emeritus. Ik weet, dat het Uw begeerte is voor ons Gereformeerde
volk te arbeiden met alle gaven en krachten U van God geschonken.
En ik ben er van overtuigd, dat diezelfde arbeid ook voor de
wetenschap rijke vruchten dragen zal.
God geve U daartoe nog een levenstijd, die wel niet een otium
zal wezen, maar waaraan de dignitas niet ontbreken zal.
Dames en Heeren Studenten,
Met U , met wie ik voornamelijk zal hebben saam te werken
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bij Uw voorbereiding voor de taak, die U straks in het leven
zal wachten, hoop ik in nadere aanraking te komen. Inzonderheid
geldt dit U , Studenten in de Godgeleerdheid. Ik ben mij van de
ernst bewust, die in bijzondere mate door de ontstellende crisis
onzer dagen wordt gevraagd van hem, die geroepen is leiding
en voorlichting te geven in de worsteling met de ontzagwekkende
vraagstukken, die zich aan ons opdringen en van degenen, die zich
hebben in te spannen om leiding en vastheid in eigen bewustzijn
te veroveren, opdat zij berekend zijn voor de levensroeping, die
hun wacht om ook anderen te leiden in ons kerkelijk leven.
Het besef der ernstige verantwoordelijkheid zal tot ingespannen
arbeid drijven, en meer dan ooit behoefte doen gevoelen aan
zelfstandigheid en klaarheid bij de beschouwing der dingen. Het
proces, dat zich in het leven onzer dagen voltrekt, zal in Kerk,
Staat en Maatschappij tot verstrekkende gevolgen leiden en doen
vragen naar mannen, die het in zijn geestelijke diepte trachten te
peilen. Een vaste en zekere, in den strijd der geesten veroverde
overtuiging zal alleen die zelfstandigheid en klaarheid kunnen geven.
Mijnerzijds zal het niet ontbreken aan het streven U daarbij
van dienst te zijn en aan Uw vorming te mogen medewerken.
Mijn slotwoord zij, Geachte vergadering, een woord van dank
aan Zijn Excellentie, den Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, M r . J. Terpstra, die mij ter.benoeming voordroeg,
een woord van dank eerbiedig opgedragen aan onze hooge Landsvrouwe, H . M . DE KONINGIN.
IK H E B GEZEGD.

