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DE OORSPRONG DER ZIEL
door
Dr. T. HOEKSTRA te Kampen.

Doel van dit artikel is een bestrijding te geven van het
standpunt, dat Prof. Dr. J. Waterink inneemt in zijn boek
De oorsprong en het wezen der ziel, waarvan de eerste druk
in 1930 verschenen is bij de Uitgeversmaatschappij Gebr.
Zomer en Keuning te Wageningen, terwijl de tweede druk
in den zomer van 1932 bij dezelfde firma het licht zag. Naar
den tweeden druk zal ik in dit artikel citeeren.
Ik geloof niet, dat het feit, dat ik de solutie, die hij van dit
moeilijke probleem geeft, aanval, eenigermate schadelijk zal
inwerken op de vriendschapsverhouding, die er tusschen
Prof. Waterink en mij bestaat. Het gaat hier om een zaak.
Het betoog van Prof. Waterink is ook zeer zakelijk. Dit is
een groote lichtzijde van zijn boek. Alleen valt hij op pag.
168 even uit de rol door te zeggen : ,, „Eenvoudig te hand
haven : ,,ziel en geest is hetzelfde ; en daarom is de geboden
oplossing onjuist; dus handhaven we de opvatting: lichaam—
ziel (= geest)" is op zijn minst niet wetenschappelijk verde
digbaar"
Was dit zoo, dan moest ik zwijgen, want ik be
toog niet gaarne wat wetenschappelijk niet verdedigbaar is.
Het zij mij veroorloofd op te merken, dat hetgeen door mij
verdedigd wordt in beginsel hetzelfde standpunt is dat door
Dr. A. Kuyper en Dr. H. Bavinck wordt ingenomen. En deze
mannen mag Fror. Waterink toch niet in het hoekje zetten
van „niet wetenschappelijk verdedigbaar". Evenwel, dit is
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maar een enkele toon, en overigens moet tot zijn eer gezegd
worden, dat hij in zijn oppositie tegen het standpunt, gelijk
dit door de Gereformeerden in de zeventiende eeuw en in
onzen tijd wordt ingenomen, zich tot de zaken bepaalt.
Dat het creatianisme door onze vaderen is gehuldigd,
blijkt o.a. duidelijk uit de Synopsis purioris theologiae (ed.
Bavinck, Leiden 1881, XIII, 53), waar we lezen : Communis
autem opinio huic contraria est, nempe non esse ex traduce,
sed a Deo, non quidem quasi ante ab initio mundi praeexistentes, ut Origenes voluit, verum immediate creari, corporibusque ubi jam in utero matris corpus ad talem animam
suscipiendam comparatum et dispositum fuerit, coelitus infundi, aut potius, ut alii volunt, increari. Augustinus in medio
quaestionem relinquit. Nos vulgatam sententiam veiitati
magis consentaneam arbitramur.
Van de Gereformeerden uit den nieuweren tijd noem ik
Dr. Bavinck, die b.v. op pag. 35 van den eersten druk van
zijn Beginselen, der Psychologie zegt, dat de menschelijke
ziel een geest is, die door God als ziel is georganiseerd en
op een lichaam aangelegd. Dr. Kuyper is van hetzelfde ge
voelen. Hij zegt b.v. in zijn Dictaten Dogmatiek (II Locus
de Homine, pag. 23), dat ziel en lichaam twee onderscheidene
substantiën zijn, die niet uit elkander voortkomen, maar
beide afzonderlijk geschapen zijn en heel de bestrijding van
de trichotomie gaat van de onderstelling uit, dat de ziel des
menschen een geest is, die met het lichaam tot een eenheid
is georganiseerd.
Tegen dit eenstemmig gevoelen van de Gereformeerden in
de zeventiende en in deze eeuw gaat Prof. Waterink in. Hij
verzet zich met kracht tegen hetgeen altijd onze meening
geweest is.
Dat is zijn recht. Ongetwijfeld. Het Roma locuta, causa
finita is ons ten eenenmale vreemd. Al draagt iemand op een
of ander gebied een nieuwe leer voor, die beter dan de be
staande de dingen verklaart en die overeenkomt met de H.
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Schrift, dan willen wij het oude gaarne opgeven, om het
nieuwe over te nemen. Conservatief in den slechten zin
des woords is een Gereformeerde niet.
Dan moeten echter — en dat is een eerste voorwaarde —
de gronden, die iemand voor zijn nieuwe stelling aanvoert,
zóó vast staan en zóó sterk zijn, dat er geen verwrikken aan
is. Nu is echter aangaande de deugdelijkheid van de gronden
van Prof. Waterinks gevoelen bij mij twijfel gerezen en wan
neer het mij gelukken mocht de gronden die hij voor zijn
meening aanvoert om te trekken, dan zou het geheele ge
bouw van zijn redeneering ineenvallen.
Van de verschillende theorieën over den oorsprong der
ziel bestrijdt hij eerst het prae-existentianisme. Dit is in strijd
met de H. Schrift en met de leer van den val en van de
eenheid van het menschelijk geslacht.
Ten tweede komt het traducianisme, dat iedere ziel houdt
voor een tradux, een loot van de ziel der ouders. God heeft
aan den eersten mensch meegegeven al de kiemen, waaruit
de zielen der menschen die na hem kwamen gevormd zouden
worden. Door samenwerking van spermacel en eicel ontstaat
een nieuwe ziel. Ziel en lichaam komen tegelijk tot stand.
Ze zijn beiden scheppingsproducten van de ouders.
Een bepaalde vorm van het traducianisme is het generatianisme, hetwelk meent, dat God aan den mensch het
vermogen gegeven heeft om nieuwe menschen te scheppen.
Daubanton was er een aanhanger van en hij zeide, dat de
zielspotentie van den man zich verbindt met de zielspotentie
van de vrouw en deze twee potenties vormen de ziel van
het kind. Door Prof. Honig is indertijd in een rectoraatsrede
vooral deze leer van Daubanton met kracht bestreden.
De bewijzen, die het traducianisme aanvoert uit de H.
Schrift, vindt Prof. Waterink terecht zwak. Ik behoef daarop
niet verder in te gaan, want in dezen ben ik het met hem
eens.
Anders staat het echter met de bewijzen, die het tradu
cianisme ontleent aan de erfelijkheid, aan de onmiskenbare
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verwantschap .ossche» het geestelijke type va»»
kinderen Deze erfelijkheid spreekt zoo sterk, dat we ons
voor het psychisch leven in de richting van het tradu—
zullen moeten oriënteeren. De leer toch van de „erfelijk
heid is volgens Prof. Waterink niet in overeenstemming te
brenaen met het creatianisme.
j
Ook is hij van oordeel, dat de Gereformeerde leer van de

erfzonde beter verklaard wordt door het traduaanisme
door het creatianisme.
iv<>
In de derde plaats is er het creatianisme de leer, dat elk
menschelijke ziel door God geschapen w o r d t . Hiervoor wo den tal vin bewijsplaatsen uit de H. Schrift door pro^J •
terink aangehaald, die in de richting wijzen, dat God
SCE7doerzkh"echter

bij

dit creatianisme twee bezwaren
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eerste de erfelijkheid. Het is een feit, dat bepaalde
qrhaoDen en hebbelijkheden van ouders, grootouders,

overgrootouders, enz. overgaan op de kinderen, Waneer ge
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'"Maar onderstel eens, dat er inderdaad natanrwetten der
erfelijkheid zijn, is dit dan een bezwaar tegen het «e8,ia™? M i niet Gaat over iemands talenten, eigenschappen,
karakter posMe. enz. „ie. de hand Gods. is Hij het „iet d.e
bepaalt wa. en wie we zullen zijn? Indie,n ernaWrwe..^
der erfelijkheid zijn. wat bezwaar is er dan g
da* God zich bij de schepping der zielen aan deze door Hem
S gestelde en verordineerde we..en hond. en een z.el van
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het kind schept in overeenstemming met die van zijn voor
geslacht ? God handhaaft de wetten die Hij gaf in de natuur.
Waarom zou Hij het ook niet doen bij het scheppen van de
ziel des menschen ? Dit te denken is niet mechanistisch,
maar juist een zeer organische voorstelling. God schept een
ziel in verband met het lichaam, op een bepaald lichaam aan
gelegd, in verband met de zielen der voorouders. God werkt
nooit mechanisch. Gelijk God uit de plant en uit het dier
wezens laat voortkomen, die op de voorouders lijken, zoo is
dit in hoogeren zin eveneens het geval bij het scheppen onzer
ziel, waarvan Hij de auteur is.
Een tweede bezwaar, dat altijd tegen het creatianisme
wordt aangewend, is de leer der erfzonde. Men kan zich,
wanneer de ziel door de besmette ouders wordt voortge
bracht, veel gemakkelijker de zondigheid denken, dan op het
standpunt van het creatianisme.
Toch lijkt mij deze redeneering niet juist. De toerekening
van de erfzonde is een daad Gods. In het afgetrokkene be
schouwd is de ziel, die door God geschapen wordt, niet
zondig, maar zij wordt zondig, wanneer ze in verband gezet
wordt met het menschelijk geslacht. De zonde komt niet tot
stand door den invloed van het lichaam (Plato), want de
zonde is naar haar aard geestelijk. Maar de grond voor de
erfzonde ligt in de toerekening van Adams zonde, omdat de
ziel in verband gezet wordt met heel het menschelijk ge
slacht, met zijn Bondshoofd, Adam. Dezelfde wet der toe
rekening die voor hondshoofden geldt (Rom. 5 : 18 en 19,
1 Cor. 15 : 22) maakt ons schuldig aan Adams zonde, maar
doet ons tegelijk deelhebben aan de gehoorzaamheid en ge
rechtigheid van Christus, den tweeden Adam. Omdat we één
zijn met Adam, daarom zijn wij één met Christus. Want
gelijk zij allen in Adam sterven, alzóó zullen zij ook in
Christus allen levend gemaakt worden. Dezelfde wet der
toerekening geldt èn voor de schuld in Adam èn voor de
gerechtigheid in Christus. Dit inzetten van de ziel in de keten
der menschheid is een daad Gods. God doet de zonde niét,
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Hij is niet haar auteur, maar Hij regeert de zonde en leidt
haar naar het doel, dat Hij heeft voorgesteld. Zoo ligt dus.
qelijk Kuyper het noemde, het onthouden aan de ziel van
de oorspronkelijke gerechtigheid, in het invoegen van den
mensch in het menschelijk geslacht.
Zoowel bij de erfelijkheid als bij de erfzonde plaatsen wi,
ons op theologisch standpunt, en wanneer we dit doen wor
den de moeilijkheden, waarvoor ons het creatianisme plaatst
niet meer maar minder. Ik wil niet zeggen dat ze g heel
verdwijnen, maar er is toch voor de moeilijkheden in de lijn
der H. Schrift eenigermate een verklaring te geven.
Daarbij biedt het creatianisme o.a. deze voordeelen :
lo. Het handhaaft zuiver het geestelijk karakter van ie
zonde. Zij wordt niet afgeleid uit het stof, maar we zijn ver
dorven in den wortel van ons bestaan, omdat wij van het
eerste begin van ons bestaan af gerekend werden in Adam.
Die toerekening van Adams zonde aan zijn kinderen is e.er
beschikking Gods, evenals trouwens de toerekening van
Christus' gehoorzaamheid krachtens diezelfde wet op een
beschikking Gods rust.
, .
2o Het creatianisme spreekt met klem uit, dat wij met ai
onze'eigenaardigheden, hebbelijkheden, karakter, enz. schep
selen Gods zijn, en dus een ieder krachtens zijn schepping
verplicht is op zijn eigenaardige wijze, met de hem geschon
ken qaven den Heere te dienen.
3o. De persoonlijkheid, het ik wordt door het creatianisme
op de beste wijze gehandhaafd. We staan in deze gereld a s
een persoonlijkheid tegenover andere menschen. We zijn
niet in de eerste plaats door onze ouders, maar door God m
deze wereld geplaatst en wanneer het de beginselen betreft,
behoeven we niet voor anderen op zij te gaan, maar mogen
we, omdat God onze Schepper is, zijn Naam belijden tegen
over iedereen.
,
De bezwaren tegen het creatianisme moest ik eerst onder
de oogen zien en op een paar lichtzijden wijzen, vóór ik kon
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komen tot de bespreking van het standpunt van Prof. Wa
terink.
Het komt in hoofdzaak op het volgende neer.
We moeten in den mensch onderscheid maken niet tusschen ziel (geest) en lichaam, maar tusschen geest en ziel
en lichaam. Oudere psychologen onderscheidden in de menschelijke ziel een lager en een hooger deel. Eenerzijds waren
er de werkzaamheden van waarnemen, voorstellen, associatie,
geheugen, primaire strevingen, animalische gevoelens, enz.
Anderzijds waren er de acten van verstand, oordeelskracht,
rede, wil, enz. Deze onderscheiding tusschen lager en hooger
psychisch leven wijst er op, dat de ziel als het ware uit twee
vlakken bestaat, een lager en een hooger vlak. Dit hoogere
vlak, dat Prof. Waterink ook wel geest of ik noemt, is de
onsterfelijke geest, die door God op het oogenblik der vereeniging van zaadcel en eicel in de kiem van het lichamelijkjjsychisch samenstel wordt ingeschapen. In zooverre is Prof.
Waterink creatianist. Het lichaam evenwel en het psychisch
of animale leven komt niet tot stand door rechtstreeksche
schepping Gods, maar is te danken aan de ouders. Zij ver
wekken niet alleen het lichaam maar ook de ziel of psyche.
Men kan naar het oordeel van Prof. Waterink hier een
vergelijking treffen met het dier. Door bevruchting ontstaat
een wezen, dat niet alleen een soma maar ook een psyche
heeft. Deze dierenpsyche is zuiver door de ouders ontstaan.
Geen creatianist zal leeren, dat hier de scheppende hand
Gods ingegrepen heeft. Deze ziel is vergankelijk en sterfelijk.
Zoo gaat het nu ook bij den mensch. Vader en moeder
zijn niet alleen verwekkers van het lichaam, maar ook van de
ziel van het kind, d.w.z. van het lagere zieleleven, dat over
eenkomst heeft met het zieleleven van een dier. Op deze
wijze zijn allerlei eigenschappen, welke in de lagere psyche
voorkomen, door overerving te verklaren.
Prof. W^aterink waarschuwt er menigmaal tegen, dat wij
ons de wording van den mensch niet al te primitief moeten
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voorstellen, alsof de ouders eerst het levende organisme
zouden genereeren, en daarna dit gegenereerde kind de on
sterfelijke ziel van God zou ontvangen. Met inachtneming
van den eisch, dat we nimmer het ontstaande levende indi
vidu mogen zien als een optelsom van hetgeen door God
geschapen werd en van hetgeen door de ouders werd ge
genereerd ; met inachtneming van den eisch, dat we het
ontstaande levende wezen hebben te zien als een harmonische
eenheid, kunnen wij op de vraag, wat in dat levende wezen
van de generatie komt en wat van God komt, antwoorden,
dat van de generatie komt wat bij den mensch aequivalenten
heeft in het dier, terwijl door God geschapen is die eene,
ondeelbare, onsterfelijke geest, welke den mensch tot mensch
maakt.
Door het bezit van dezen onsterfelijken geest is de mensch
een religieus wezen. Want in den geest ligt het principe van
het beeld Gods. De geest is ook de grondslag van de logische
functie, van het priesterlijk voelen en koninklijk willen. De
geest is de basis en voorwaarde voor het zelfbewustzijn.
Door de organisatie met den geest krijgt zoowel het lagere
zieleleven als het lichamelijke leven een eigen cachet. Het
eigen karakter van den geest grijpt over in de structuur van
zijn gegenereerde ziel en lichaam. Daarom is ook de mensch,
wat zijn lager zieleleven betreft, niet kopie van het dier, maar
draagt een eigen type.
Prof. Waterink wil dus inplaats van de scheiding lichaam—
ziel of geest, de scheiding lichaam en ziel—geest.
Welke gronden voert hij voor dit zijn gevoelen aan, dat,
voorzoover mij bekend, door niemand onder de Gereformeer
den is verkondigd ?
De eerste grond, dien hij aanvoert, is deze dat zijn gevoe
len meer in overeenstemming is met de terminologie van de
H. Schrift. Hij stemt toe, dat wij in onze wetenschap voor
zichtig moeten zijn met de terminologie der H. Schrift. Deze
terminologie is vloeibaar en sluit zich te veel aan bij de
praktische uitdrukkingswijze van den Oosterling dan dat wij

DE OORSPRONG DER ZIEL

9

daarop een wetenschappelijke psychologie zouden kunnen
fundeeren.
Maar toch meent hij dat de scheidingslijn tusschen lichaam
en ziel door hem gelegd meer in overeenstemming is met de
H. Schrift dan die getrokken wordt door de Gereformeerden
in het algemeen. De Gereformeerden onderscheiden tusschen
lichaam en ziel en men verstaat dan onder de ziel den geest,
die de psychische functies in zich heeft of, gelijk Prof. Ba~
vinck formuleert : de ziel is de geest, die op een lichaam is
aangelegd. Maar Prof. Waterink onderscheidt tusschen den
geest als een persoonsvormend principe, als de door God
gegeven persoonlijkheid eenerzijds, en ons lichaam, waaraan
het psychisch leven is verbonden, hetwelk van het lichaam
niet is te scheiden, dat dus ook sterft en verdwijnt, wanneer
het lichaam bij den dood tot ontbinding overgaat.
Prof. Waterink ziet hier analogie tusschen roeach en
oefesj, pneuma en psyche. De H. Schrift onderscheidt geest
en ziel zóó, dat de geest het beginsel is voor het persoonlijk
leven van het individu, terwijl de ziel wijst op de individueele
variaties in het algemeen menschelijke. De H. Schrift zegt
nooit, dat de geest sterft, wel komt deze uitdrukking voor
van de ziel. En eindelijk is volgens de H. Schrift de ziel het
subject van begeeren, van voorkeur en afkeur, van behagen
en neiging, terwijl de geest, die niet vreemd is aan de
uitingen van den wil, het subject is van het kennen en van
het zelfbewustzijn.
Als antwoord op dezen eersten grond van Prof. Waterink
komt het mij voor, dat het t beste is de kwestie van de termi
nologie van de H. Schrift hier geheel uit te schakelen. Hij
zegt zelf, dat wij met deze terminologie voorzichtig moeten
zijn en ik wenschte wel, dat hij zich ter adstructie van zijn
betoog hierop niet had beroepen. De terminologie van de
H. Schrift is Oostersch, sluit zich aan bij het praktische
leven en is veel te vloeibaar, dan dat wij daarop een eindeutige wetenschappelijke terminologie zouden kunnen bouwen.
Een eigenaardig voorbeeld is hier Prof. Bavinck. Deze, die
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toch blijkens zijn Beginselen der Psychologie en Bijbelserie
en Religieuze Psychologie in de terminologie der H. Schrift
bizonder goed thuis is, komt, wat dit punt betreft, toï een
conclusie tegengesteld aan die van Prof. Waterink en hand
haaft op grond van Bijbelsche gegevens, dat de ziel de geest
is, die op een lichaam is aangelegd, en rekent de ziel te
behooren tot de sfeer des geestes en niet tot die van het
lichaam.
Wat Prof. Waterink zegt, dat de H. Schrift de psyche zou
rekenen tot de sfeer van het lichaam, is ook niet juist.
Cremer-Kögel zegt in de tiende druk van zijn Wörterbuch
der Neutestamentlichen Grazitat (Gotha, 1915)' op bladz.
936 : der Geist is das Prinzip, die Seele das Subjekt, das
Herz Zentralstelle und Organ des Lebens, ein Verhaltni3.
das es möglich macht, eventuell auch alle drei Beziehungen
von der Innerlichkeit des Menschen zu gebrauchen. Der
Geist ist die Wurzel, die Seele der Trager des Lebens ; der
Geist die Lebenskraft, die Seele die individuelle Lebensgestalt. Das ergibt sich auch von da aus, dasz die Seele gegenüber * v e l n * nicht eine von jeher bestehende, für sich
seiende Potenz ist; vielmehr die Seele wird erst und entsteht
erst damit, dasz sich der Geist mit der Materie verbindet,
und sich Gottes Lebensodem in diese herablaszt. Darum ist
Seele nicht ohne Leib ; sie ist die Lebensfunktion. Cremer
rekent duidelijk de ziel te behooren tot den geest, die in ver
band treedt met het lichaam.
Vervolgens zou ik nog willen opmerken, dat pneuma en
psyche wel onderscheiden worden, maar in het N. Testament
niet gescheiden zijn. Beide woorden kunnen dezelfde „ziel"
naar twee verschillende zijden aanduiden. Pneuma bedoelt
meer het principe van het psychisch leven en psyche duidt
meer aan het subject van het psychisch leven in zijn variatiën.
Daarom kunnen ze ook in parallellie naast elkaar staan.
Maria zegt in haren lofzang (Luc. 1) : mijn ziel maakt groot
den Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zalig
maker. Evenzoo worden zij, die in Christus ontslapen zijn,
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pneumata genoemd (Hebr. 12), en op andere plaatsen weer
psychai (bv. Openb. 6 en Openb. 20). Volgens Prof. Wa
terink zou zoo'n ontslapene eigenlijk geen psyche meer kun
nen heeten, want volgens hem is de psyche met het lichaam
gestorven en bestaat niet meer.
Om al deze redenen komt het mij ongewenscht voor een
beroep te doen op de H. Schrift voor de meening van Prof.
"Waterink. De terminologie van de H. Schrift in Oud en
Nieuw Testament is niet wetenschappelijk van aard en dus
in onze wetenschap niet bruikbaar, en voorzoover de H.
Schrift gegevens biedt ten opzichte van deze kwestie, staat
zij, om het zacht te zeggen, eerder aan de zijde van Prof.
Bavinck dan aan die van Prof. Waterink. We doen dus het
beste deze „bron" van de terminologie niet in het debat te
betrekken, maar terzijde te stellen.
Thans kom ik tot den tweeden grond.
Dezen vindt hij in de brochure, die indertijd Prof. Greydanus geschreven heeft over den toerekeningsgrond van het
peccatum originans. Prof. Greydanus wil den grond voor de
toerekening niet zien in het verbondsmatig karakter, waarin
alle menschen tot Adam staan, maar in de levenseenheid en
psychische eenheid, waarmede wij allen aan Adam verbon
den zijn. Hij heeft bezwaar tegen de leer van het creatianisme, omdat er volgens haar met Adam wel een stoffelijke,
lichamelijke samenhang is, maar geen geestelijke eenheid,
daar toch elke ziel individueel door God geschapen wordt.
Hij is van oordeel dat op creatianistisch standpunt niet vol
te houden is, dat wij in Adam gezondigd hebben, want het is
niet het lichaam, maar de ziel die zondigt. Een creatianist
kan logisch niet volhouden, dat wij in Adam gezondigd heb
ben. Er blijft op dit standpunt niets anders over dan de toe
rekening van Adams zonde te stellen in Gods welbehagen,
want onze natuureenheid met Adam doet geen rechtsgrond
aan de hand voor toerekening van de oorspronkelijke zonde.
Daarom moeten we volgens deze brochure van Prof. Grey
danus stellen, dat onze natuur, lichaam en ziel, al in Adam
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tegenwoordig is geweest en in Adam gezondigd heeft en de
persoonlijkheid een complementum bij de natuur is, dat
eigenlijk niet tot de natuur behoort.
We kunnen op dit moment de kwestie over den toerekeningsgrond er buiten laten, maar Prof. Waterink ziet in het
gezegde door Prof. Greydanus het bewijs dat de scheidings
lijn niet moet loopen tusschen lichaam en ziel, maar tusschen
lichaam en ziel eenerzijds en geest of persoon anderzijds.
Wanneer Prof. Waterink meent, dat hij voor zijn betoog
zich op Prof. Greydanus mag beroepen, dan is dit toch nie>:
juist. Want de scheidingslijn trekt Prof. Greydanus op een
ander punt dan Prof. Waterink. Prof. Waterink zegt eenet
zijds lichaam en ziel en anderzijds de geest, waartoe hij
rekent de hoogere acten van het zieleleven als kennen erwillen. De geest is een substantie, die aan het physischpsychisch leven wordt toegevoegd.
Maar Prof. Greydanus heeft een heel andere voorstelling
van zaken. Hij is eigenlijk traducianist en zegt, dat niet al
leen ons lichaam, maar ook de psyche en ook het pneuma in
kiem al in Adam aanwezig waren. De persoon, die God er
later bijvoegt, is een complementum existentiae, een formeele
bepaling om de eenheid te handhaven, maar de mensch is
naar lichaam, ziel èn geest een product van zijn ouders.
De geest wordt door Prof. Waterink geïdentificeerd met
„persoon", met ,,ik", maar dat is hier niet geoorloofd bij het
beroep op prof. Greydanus, want prof. Waterink verstaat
onder geest niet maar een persoon, maar het hoogere ziele
leven, bv. het logische en religieuze leven van den mensch.
Dit beroep op prof. Greydanus gaat dus niet op.
Ik wil hier ook een enkele opmerking maken over den toerekeningsgrond van de oorspronkelijke zonde.
Natuurlijk stem ik toe, dat de weg waarlangs de erfzonde
tot ons komt, de weg is van de geboorte uit onze ouders.
Maar dit is de grond voor de toerekening niet. Die ligt in het
verbondsmatig karakter, dat God gesteld heeft tusschen
Adam als hondshoofd en al zijn nakomelingen. Wij zijn met

DE OORSPRONG DER ZIEL

13

Adam een verbondsmatige eenheid. Wij zijn allen in hem
begrepen. Wat Adam als hondshoofd doet, gehoorzaam of
ongehoorzaam zijn, wordt allen, die onder het werkverbond
begrepen zijn, door God toegerekend. Prof. Greydanus zegt
het wat scherp, maar feitelijk is het zoo, dat voor den creatianist de grond van toerekening van Adams zonde rust in
Gods welbehagen. Dat kan ook niet anders, want de grond
voor de toerekening kan niet anders liggen, dan in den wil
Gods, die de menschheid als een verbondsmatig geheel
schiep. De grond kan niet liggen in de kiemen der menschen,
Jie in Adam aanwezig waren, want die menschen waren er
nog niet, ze bestonden nog niet als verantwoordelijke per
sonen, ze waren nog niet geboren en hadden noch iets goeds
uoch iets kwaads gedaan.
Indien het echter eens waar mocht zijn, dat de psychischpbysische eenheid met Adam de grond zou zijn voor de toe
rekening van de oorspronkelijke zonde en niet het verbond,
waarin wij met Adam staan, dan komt er conflict ten op
zichte van onze verhouding tot Christus, den tweeden Adam.
Immers dan wordt de grond der toerekening van de zonde
van den eersten Adam de physisch-psychische eenheid, ter
wijl de grond voor de toerekening van Christus' gerechtig
heid wordt het verbondsmatig karakter, waarin wij ons met
Hem bevinden, daar toch niemand onzer met Christus in
eenige nadere bloeds- of zielsrelatie staat. Voorzoover ik
zien k. n, is deze dubbele grond in strijd met de H. Schrift
èn met Rom. 5 èn met 1 Cor. 15. De grond, waarop wij tot
zondaars gesteld zijn geworden, is dezelfde waarop wij tot
rechtvaardigen gesteld worden. Rom. 5:18: Zoo dan, gelijk
(w ?) door ééne misdaad de schuld gekomen is over alle
menschen tot verdoemenis, alzoo («1'TOI) ook door ééne
rechtvaardigheid komt de genade over alle menschen tot
rechtvaardigmaking des levens, want gelijk (a <r T £ p) door
de ongehoorzaamheid van dien éénen mensch velen tot zon
daars gesteld zijn geworden (xarfo-TaS-jjirocv), alzoo (» 5 t b)
zullen ook door de gehoorzaamheid van éénen velen tot
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rechtvaardigen gesteld worden (xzTu.<rTcc5v(rouTcii). En 1
Cor. 15 : 21 en 22 : Want gelijk de dood door een mensch
is, ?oo is ook de opstanding der dooden door een mensch,
w a n t gelijk (Ztrvef) zij allen in A d a m sterven, alzóó ( o v r u )
zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.
Thans de derde grond, die door Prof. Waterink ter ad
structie wordt aangevoerd. Deze staat in verband met de
Christologie. Dit is een belangrijk punt, volgens Prof. Wa
terink zelf. Op bladz. 154 van den eersten druk vinden we
de twee volgende alinea's, die ik in de tweede uitgave niet
heb kunnen vinden :
„Immers juist tot hetgeen de christologie leert omtrent ue
organisatie van Christus' persoonlijkheid, wendt onze oplos
sing zich.
En ofschoon de opbouw van het betoog in deze bladzijden
anders is, willen wij hier aan het slot wel meedeelen a&t
deze oplossing door ons gevonden werd in aansluiting aan
de christologie".
In de Christologie, zoo wordt door Prof. Greydanus in zijn
zooeven genoemde brochure opgemerkt, wordt van den
Christus gezegd, dat Hij had twee naturen in één persoon.
^Vant de persoon des Zoons van God bestond, vóór Hij
de menschelijke natuur aannam. De persoon des Zoons nam
niet aan een bepaald mensch, geen menschelijk persoon,
maar de menschelijke natuur. Persoon is dus hier niet een
bepaalde modus of bestaanswijze van de natuur, omdat elke
modus in zekeren zin onafscheidelijk is van de natuur, waar
bij hij behoort. Maar persoon is hier te nemen als een complementum, dat bij de natuur bijkomt, en uit de vereeniging
van natuur en persoon ontstaat de mensch. Nu was, zegt
prof. Greydanus, van den Heere Jezus zijn uit twee deelen
bestaande menschelijke natuur, ziel en lichaam, in Adam,
maar in onderscheiding van ons niet zijn persoon. En waar de
persoon de verantwoordelijke is in het handelen en het subject
is, volgt daaruit, dat aan Christus naar zijn menschelijke
natuur de zonde van Adam niet toegerekend kan worden.
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Prof. Bavinck zegt dan ook in zijn Dogmatiek volkomen
terecht, dat de vereeniging der twee naturen in Christus niet
is een unio personarum, maar een unio personalis naturarum,
een vereeniging van de twee naturen in den persoon des
Zoons. De persoon des Zoons heeft — dit volgt hieruit —
aangenomen een onpersoonlijke menschelijke natuur. Immers
indien de menschelijke natuur in Christus persoonlijk ware,
zou het worden een unio personarum, en zouden er twee '
ikk^n in Christus zijn, wat met de H. Schrift in strijd is.
Dan zou ook Christus niet de tweede Adam geweest zijn,
,naar was zijn menschelijke natuur een individu naast de
andere menschen. Omdat Christus Hoofd moest zijn voor
*-en nieuwe menschheid, moest Hij aannemen een onper
soonlijke menschelijke natuur.
Hieruit volgt, dat er in Christus onderscheiden moet wor
den tusschen zijn menschelijke natuur bestaande in lichaam
^n ziel, èn zijn persoon die een conplementum is voor zijn
existentie. Ligt het — zoo vraagt prof. Waterink — nu niet
m de lijn, dat wij bij het ontstaan van een mensch het ons
zóó voorstellen, dat ons lichaam en onze ziel van Adam
komt en door onze ouders gegenereerd wordt, terwijl het
complementum existentiae, d. i. de geest of de persoonlijkheid
door God geschapen wordt en van het eerste oogenblik van
ons bestaan af met het lichaam en de ziel wordt vereend ?
Psyche en persoon, ziel en ikheid zijn dus niet identisch.
Prof. Waterink komt nu op pag. 114 tot deze conclusie:
de menschelijke natuur komt in ieder individu tot een per
soonlijk bestaan. Maar deze menschelijke natuur ontstaat tot
individueel en persoonlijk bestaan slechts daar, waar de
„persoon", een bij de natuur bijkomend iets, een mensch doet
worden. Die persoon nu is in den creatianistischen zin door
God geschapen. In zooverre wil prof. Waterink dus nog
creatianist heeten.
Tegen deze voorstelling van zaken heb ik onderscheidene
bezwaren en ik geloof dat Prof. Waterink hier in de theolo
gische lijn niet zuiver gaat.
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Ten eerste heb ik ernstig bezwaar tegen de voorstelling,
dat Prof. Greydanus en Prof. Bavinck het met Prof. Wa
terink eens zouden zijn. Dit is niet het geval. Op een handige
manier vereenzelvigt Prof. Waterink den „persoon" met den
„geest" en zegt: zie, ook in Prof. Greydanus heb ik een
medestander. Dit is echter niet waar. Bij Prof. Greydanus
beteekent persoon het complementum existentiae, de formeele
bepaling die bij ziel en lichaam bijkomt, maar bij Prof. Wa
terink is geest = persoon een geestelijke substantie, het
hoogere ken- en wilsleven en het priesterlijk gevoelsleven,
dat in het lagere, psychisch leven en het lichaam wordt
ingeorganiseerd. Dit is een belangrijk verschil. Volgens
Prof. Greydanus en alle andere Gereformeerden had Chris
tus een onpersoonlijke menschelijke natuur, maar die men
schelijke natuur bestond om het in de terminologie van Prof.
Waterink te zeggen, uit lichaam, ziel èn geest. Maar Chris
tus bezat volgens Prof. Waterink geen geest, d. i. niet alleen
geen menschelijke persoonlijkheid, maar ook niet het hoogere
ken-, wils- en gevoelsleven, het logisch en religieus denken.
Hij heeft onderwijl zijn conceptie van geest verwisseld met
de persoonlijkheid. Dit mag niet. Het beroep op Prof. Grey
danus gaat niet op.
Maar als Prof. Waterink dan leert, dat Christus naar zijn
menschelijke natuur wel een lichaam en een lager zieleleven,
het animale, had, maar de geest bij Christus ontbrak, dan
is Christus geen echt mensch geweest. Wanneer juist het
hoogere deel van de menschelijke natuur, de geest, ontbreekt,
kan men niet zeggen, dat iemand waarlijk een mensch is.
Dat Christus de geest, d. i. de geestelijke substantie, het
hoogere ken-, wils- en gevoelsleven ontzegd wordt, is ook in
strijd met de Geref. Belijdenis, die in art. XIX zegt : „zoo
was dan hetgeen Hij stervende in de handen zijns Vaders
bevolen heeft, een ware menschelijke geest, die uit zijn
lichaam scheidde". Toen de Heere Jezus stierf, werd zijn
lichaam geen lijk, het ging niet tot ontbinding over, Hij
heeft in den staat des doods geen verderving gezien. Maar
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Hij was waarlijk dood. Het animale leven (de psyche) be
stond niet meer. Indien de Heere Jezus geen geest had, wat
heeft Hij dan stervende in de hand zijns Vaders bevolen ?
Hier komt nog iets bij. De voorstelling van Prof. Waterink
gelijkt als twee druppels water op die van Apollinaris.
Deze onderscheidde lichaam, ziel en geest, en was van oor
deel, dat bij den Heere Jezus in de plaats van den geest of
oüvC, de Goddelijke natuur was gekomen. Christus had dus S
lichaam en ziel (lagere zieleleven) maar hem ontbrak als
mensch het hoogere zieleleven. Prof. Bavinck zegt in zijn
Dogmatiek III2 320 : „Zoo kwam Apollinaris tot de leer, dat
de Logos een bezield menschelijk lichaam, zonder pneuma.
had aangenomen en zelf de plaats van dat pneuma vervulde."
(Zie ook R, Seeberg. Lehrb. der Dogmengesch. II3, 177,
1923). De Synode van Konstantinopel (382) heeft terecht
deze leer van Apollinaris veroordeeld en ik kan het niet anders
inzien of Prof. Waterink gaat met zijn gevoelen niet alleen
in tegen de Gereformeerde belijdenis in art. XIX, maar ook
tegen de catholieke belijdenis, gelijk deze op de Synode van
Konstantinopel is uitgesproken.
Maar wat alles afdoet. Prof. Waterink is met zijn leer dat
Christus geen geest — niet alleen geen persoonlijkheid naar
zijn menschelijke natuur maar geen geestelijke substantie als
de drager van het hooger zieleleven — had niet in overeen
stemming met de H. Schrift.
De Heere Jezus heeft op zijn sterfdag zelf tot den moor
denaar gezegd : „Heden zult gij met mij in het paradijs zijn."
Met dit „mij" kon hij niet bedoelen zijn Goddelijke natuur,
want deze is overal, maar bedoelde Hij zijn menschelijke
natuur, en dan niet het lichaam, want dat bleef in het graf,
maar zijn geest, de onstoffelijke substantie, waardoor Hij
dacht en wilde.
Evenzoo heeft Christus letterlijk gezegd aan het kruis :
Vader, in Uwe handen beveel ik mijnen geest. Jezus beveelt
zijn geest, zijn geestelijk leven in de handen van zijn Vader.
Dit is een aanhaling uit Ps. 31 : 6 en Prof. Noordtzij zegt in
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zijn verklaring van de Psalmen daarvan : „Hem beveelt hij
zijn geest, niet om gelijk de Heiland aan het kruis daarmede
in de diepte des doods weg te zinken (Lukas 23 : 46), maar
om Hem de zorg voor en de verzorging * 1 zijn leven toe te
vertrouwen . Dit woord wordt door den Heiland in de ure
des doods verdiept, en Hij beveelt zijn gansche zieleleven,
zoowel het lagere als het hoogere, in de handen van zijn
* Vader.
Dit zijn de drie gronden welke Prof. Waterink aanvoert
voor zijn gevoelen, en naar mijn oordeel houden deze geen
steek.
Ik wil ten slotte bij de hier aangevoerde bezwaren nog een
tweetal noemen, die naar het mij voorkomt van belang zijn.
Het eerste bezwaar is dit, üat door Prof. Waterink de ziel
van den mensch, die toch een eenheid is, in tweeën wordt
geknipt, zoodat de psyche behoort tot de lichamelijke en de
geest tot de geestelijk sfeer. Ik heb er heelemaal geen be
zwaar tegen dat in de ziel een onderscheiding gemaakt wordt
tusschen een lager en een hooger deel, een deel dat met het
lichaam heel nauw samenhangt en een deel dat de zuiver
geestelijke werkzaamheden uitvoert. Maar tegen de metaphysische scheiding door Prof. Waterink heb ik ernstig
bezwaar.
De psyche behoort metaphysisch niet bij het lichaam, maai
bij den geest. De geest is werkzaam in de allereenvoudigste
acten van de waarneming. In de voorstelling zit het logische
begrip reeds in. Overal zijn bij den mensch rationeele fac
toren in het geheugen en het mechanisch geheugen komt
zuiver maar in enkele gevallen voor. In de primaire strevin
gen en gevoelens is de geest als de actor werkzaam.
M. i. is Prof. Waterink uitgegaan van de dierenpsyche en
heeft hij daarmede de menschenziel willen verklaren. Doch
dit is verkeerd. Een dierenziel en een menschenziel staan niet
op hetzelfde vlak. We kunnen nooit de menschenziel naar
de dierenziel verklaren, maar moeten altijd de menschenziel
in de dierenziel hineininterpretieren.
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Wat voorts het „inorganiseeren" van den geest in de
psyche betreft, blijft hier ook zeer veel duisters en kan ik me
niet begrijpen, hoe hij zich dit voorstelt.
En eindelijk, wj|de toestand der zielen oa den dood be
treft, deze missen het lichaam als orgaan van de ziel, maar
zij hebben toch associatie en herinnering, wat ze, als conse
quentie van Prof. Waterinks standpunt, niet zouden hebben.
Ten slotte mijn laatste bezwaar is, dat men bij het qevoelen *
van Prof. Waterink ten opzichte van de vraag, hoe de zielen
zondig worden, precies tot het standpunt van het creatianisme
terugkeert, voor dezelfde moeilijkheid staat en met deze solutie
meis opschiet De oplossing, die hij geeft, is geen oplossing.
Vw; ge het terrein van den geest beperken tot het hoogere
zieleïeven en den geest als een metaphysische substantie aan
vaarden, gelijk Prof. Waterink wil (ge moet dan de argu
mentatie van Prof. Greydanus loslaten en Prof. Waterinks
betoog voor de Christologie vervalt dan) dan is de geest een
door God geschapen substantie en moet ge de zonde ver
klaren als een acte van die substantie en niet door het ingeorganiseerd worden in de psyche, want anders zoudt ge den
oorsprong van de zonde in het lichaam en in het animale
jeven plaatsen, wat Platonisch en niet Schriftuurlijk is. Hier
hebt ge weer hetzelfde probleem als bij het oude creatia
nisme : hoe wordt deze door God geschapen geest zondig ?
De zonde is een acte van den geest en de psyche wordt
zondig omdat het pneuma zondig is en niet omgekeerd. We
komen dus met deze oplossing geen stap vooruit.
Het is de verdienste van Prof. Waterink, dat hij opnieuw
dit probleem aan de orde gesteld heeft. Zijn oplossing is
echter op het standpunt der Gereformeerde psychologie niet
te aanvaarden en wij blijven dus bij de voorstelling dat de
menschelijke ziel een geest is die met het lichaam tot een
geheel is georganiseerd, een voorstelling die Kuyper, Bavinck
en Honig hebben, en die we niet prijsgeven, omdat zij is in de
hjn van de H. Schrift en van onze Gereformeerde Belijdenis.
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