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Reeds in het oudste denken en vragen van
Europa wordt er een ingespannen aandacht gewijd,
soms niet zonder hartstocht, aan de betrekking tus*
schen meening en waarheid. Welke plaats neemt
de waarheid in de meening in, wat is de oorzaak,
dat een meening waarheid kan bevatten zonder
dat zij bewuste logische gronden kent ? En als Plato
deze vragen behandelt, als hij met zijn dialektiek
zekere betrekkingen tusschen beide op het spoor
komt, gebruikt hij woorden en wendingen, die men
terugvindt bij een der grootste moderne denkers,
bij Kant, waar deze zijn hoofdstuk schrijft over
meenen, gelooven en weten. Ook was het van
oude tijden af tot heden duidelijk, dat meening en
waarheid geen woorden zijn voor aangelegenheden
van uitsluitend logischen aard. De achtergrond,
zoowel van het Grieksche als van het hedendaagsche
denken, is, als geheel genomen, praktisch. De
mensch van Europa oriënteert zich door zijn denken,
en dat niet alleen kosmologisch, noëtisch en logisch,
maar evenzeer ethisch, maatschappelijk en staatkun*
dig. Een van Plato's uitvoerigste betoogen over de
meening maakt deel uit, en niet bij toeval 1 — van
den dialoog over de Republiek. Ja, iemand als
Protagoras, twijfelend of er onderscheid was tus*
schen waarheid en voor waar houden, heeft den
naam gekregen, dat hij het zwakkere betoog tot
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het sterkere kon maken. En daarbij moet men niet
alleen denken aan een academie, maar evenzeer aan
raads* en gerechtszitting.
Inderdaad, het dagelijksch leven dringt ons ge*
durig het vraagstuk der meeningen op. Deze toch
vormen een machtigen factor zoowel in ons gemoed
als in ons doen en laten. Zij zijn te vergelijken met
een opslagplaats, waar de bewegingen van het ziels*
proces dat voorafging, worden geordend en bewaard,
totdat ze in het handelende leven worden over*
gebracht, en actueel worden. De meening is dan
ook vaster, duurzamer dan de meer vlottende
bestanddeelen waaruit ze gevormd wordt.
We behoeven ons bij het onderzoek der meening
niet te beperken tot de eenlingen. Want ook bij
groepen van grooter en kleiner omvang treffen wij
meeningen aan. Zij hebben hier den uiterst belang*
wekkenden vorm van gezamenlijke meening. De
leidslieden in staat en maatschappij komen met dezen
vorm van meening, met de zoogenaamde openbare
meening herhaaldelijk in aanraking, ja meermalen
heel wat pijnlijker in aanraking dan met de bijzon*
dere meeningen, die doordat ze gebonden zijn aan
eenlingen, ondanks haar talrijkheid weinig kracht
ontwikkelen. Zelfs in de wetenschap is niet alleen
de bijzondere, maar evenzeer de openbare meening
een machtige factor. Welk een verschil, thans en
voor twintig jaren, in de houding tegenover Freud,
in psychologische kringen, om slechts dit voorbeeld
te noemen.
Waarheid is tusschen al de meeningen een zeld*
zame heester. Met meeningen zijn we allen behept,
we zijn er mee vertrouwd, we koesteren ze, zooals
het spraakgebruik zegt. We kennen beter de mee*
ningen der geleerden, die naar een geestige uitdruk*
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king, uiteenloopen, deze uiteenloopende meeningen
herinneren we ons beter dan dat we de waarheid
kennen. Ziedaar nu een oorzaak van de inspanning
en den hartstocht: we kunnen het toch niet uit*
houden zonder de waarheid. Op de waarheid
hopen we, als de meeningen botsen. In die botsing
toch moeten we er naar trachten, onze meening te
handhaven; geldig te maken voor anderen. Tijdelijk
kan dat wel eens met de vuist. Gewoonlijk echter
zoekt men den ander te overtuigen. Daarbij k a n
men invloed trachten te oefenen op zijn wil en
gevoel, deze in dezelfde richting drijven als waarin
onze meening gaat, zoodat men het niet verder
brengt dan een gemoedsovereenstemming. Maar
men kan ook gemeenschap stichten met den ander
door klaar en duidelijk te maken, dat waarheid
ons verbindt. Dan was de botsing iets als een expe*
riment, waarbij de waarheidsgronden voor de mee*
ningen worden geïsoleerd uit de individueele
meeningsgestalten.
We moeten stellig meermalen in de meening de
waarheid erkennen en haar plaats bepalen. Mee*
ning en waarheid naderen tot elkaar. Hoe dichter
zij tot elkaar naderen, hoe grooter de gemeenschap
wordt tusschen individuen, en hoe verder de mee*
ning zich van individueele begeerten verwijdert.
Moge al de wensch de vader der gedachte heeten,
de waarheid blijft haar moeder. Wel kan er groot
verschil wezen in moederliefde. Niet overal is de
kracht even sterk van het verlangen, om de mee*
ning door de waarheid te versterken of te louteren.
Voor een deel is het zelfs niet ongewenscht, dat de
kracht van dat verlangen onder zekere remming
wordt gehouden. In het dagelijksch leven namelijk
kunnen we niet altijd wachten op de waarheid. Er
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valt soms niet meer dan waarschijnlijkheid te be*
reiken, en daar moeten we dan mede tot daden
komen. Hierin ligt, geloof ik, de rechtvaardiging
van de pragmatische methode, en tevens haar begrenzing. Deze begrenzing is echter van evenveel
gewicht als de rechtvaardiging. Want te handelen
alsof men waarheid had, is eigenlijk alleen vol te
houden op grond van erkenning dat de waarheid
aanwezig is, althans kan worden gevonden, zoodat
de pragmatische methode inderdaad niet finaal, niet
uiteindelijk is. Haar als definitieve methode aan*
prijzen, komt mij gebrek aan geduld voor, zwajtheid
om in onzekerheden stand te houden. Meeningen
werken, dat is zeker, en in de ervaring door deze
werkingen opgedaan, ligt een correctie. Maar zelfs
deze correctie is het meest effectief door de logische
methoden, door de tucht van de erkenning der
waarheid. Deze tucht laat Thucydides prijzen bij
monde van Pericles als een kenmerk der Atheners.
Sprekende over den samenhang tusschen denken en
handelen, zegt Pericles dat de Atheners d e n m o e d
hebben grondig te denken over wat ze zullen
ondernemen. Terwijl elders de onwetendheid, en
onbewustheid dapperheid waarborgt, en het door*
denken aarzeling medebrengt (II 40). Wij aarzelen
niet, ook voor de daden ten slotte aan het kenmerk
der Atheners de voorkeur te geven, al moet er soms
gewaagd worden. De pragmatische methode heeft
een betrekkelijk recht, maar over de genoemde
grenzen heen vervalt dit recht en is de kracht ge*
wenscht, om meening en waarheid tot elkaar te
doen naderen.
Als nu de waarheid sterker wordt in de meening,
komt de slechts individueele zekerheid nader tot
de voor allen of meerderen geldige zekerheid, tot
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een zekerheid, die meerderen bindt. Hoe meer de
meeningen steunen op logische gronden, des te
meer naderen ze tot het weten, hebben zij deel aan
waarheid. Vandaar dat men de meening heeft om*
schreven als een met bewustzijn zoowel subjectief
als objectief ontoereikend voor*waar*houden (Kant).
Vergeleken met gelooven (subjectieve toereikend*
heid:) en weten (subjectieve en objectieve toereikend*
heid) is deze bepaling voldoende. Maar in zich
zelve beschouwd als opheldering van het mee*
ningbegrip, toch eigenlijk onvoldoende. Want de
meening als actueel zielsverschijnsel houdt verband
met de daad, wil zich in de daad uitwerken. A l s
het meenens wordt, wordt het handelens. In onze
taal is dit verband nooit geheel verdwenen. Met
de vraag naar wat gij meent, vraagt men nog steeds
naar uw bedoeling. Juist hierdoor wordt het vraag*
stuk der meening zoo wijdvertakt. Want in ons
doen en laten hebben wij gelijkheid van bedoeling
noodig, overeenstemming en samenwerking. Zulke
overeenstemming wordt gesticht door de waarheid
in de meening, waardoor ze zich boven persoon*
lijke wenschen verheft en dienen kan voor het ge*
meenschappelijk goed. Men houde 't er toch geens*
zins voor, dat een meening werkeloos wordt als
ze zich van de waarheid verwijdert! Ze wordt ten
opzichte van anderen juist dwang, zoogenaamd
recht, in waarheid macht van den sterkste. Wij
kunnen dan ook bij de behandeling van het vraag*
stuk met Kant's omschrijving niet volstaan. Mee*
ning zonder samenhang met onderneming is een
abstractie, die te zeer verminkt wat er actueel in de
meening wordt aangetroffen. Wij zijn trouwens
wezens, die streven en die waarde verwezenlijken
willen. Maar het denken bepaalt mede in 'smen*
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schen geest de richting van zijn streven, bepaalt zijn
oogmerken, zijn waardschattingen en de daarop be*
trekking hebbende voorstellingen. De meening
vormt het midden tusschen wensch en inbeelding
en gewaarwording eenerzij ds en weten andererzijds,
en zoo heeft zij deel aan de waarheid van den
beginne af, steeds grooter deel naarmate zij méér
waarheid wordt.
Het is nu niet zoo gemakkelijk, de juiste ver*
houding te vinden van ons menschelijk streven
tot de vervorming daarvan, die met behulp van
den waarheidsarbeid bereikt wordt. De meeningen,
die van zulk een vervorming de uitkomst zijn,
onderscheiden zich voor den houder meestal niet
van geloof, dus van het bezit eener subjectief
volkomen toereikende zekerheid. Men kan ook
begrijpen, dat soms bij dezen stand van zaken
geloof en weten, met het oog op de even sterke
subjectieve zekerheid en de daaruit volgende
gelijke kracht voor het handelen, geacht werden
evenveel waarde te hebben als waarheid. Ja het
behoeft niet te verwonderen, dat het bestaan van
waarheid evenals haar nut in twijfel is getrokken.
Hebben we aan de meeningen, vooral in den ge*
loofsvorm, niet genoeg, als ze maar vruchtbaar zijn
voor het leven? Werpt het niet meer nut af, in
plaats van naar waarheid te zoeken, ons op het pad
te begeven om de meeningen te ontdekken, die voor
de daden (pragma) nuttig, vruchtbaar zijn ? Als
dan nog aan waarheid gedacht wordt, is de aan*
raking van meening en geloof met haar slechts toe*
vallig, want de maatstaf ligt in de vruchtbaarheid.
In ait geval loutert niet de waarheid de meening,
maar het streven, de drang tot daad. Ik heb reeds
gezegd, dat zulk een pragmatische methode een
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betrekkelijk recht heeft. Als eenmaal een doel ge*
steld is, dan zijn meeningen een onontbeerlijk deel
der middelen, en dan kunnen ze worden geveri*
fieerd door de gevolgen. Maar dat blijft minder dan
de stelling van het pragmatisme, dat de meening
een functie is van het streven, van de cultuur en niet
mede van de waarheid. Zoodra de eigenlijk bepalende
factor in de meening de vruchtbaarheid wordt, is
het pragmatisme over zijn geoorloofde grenzen ge*
raakt. Want ook al is de bruikbaarheid der gevolgen
een toetssteen en een aanwijzing voor de houdbaar*
heid, dat beteekent toch nog niet, dat een meening
moet worden opgegeven als zij onvruchtbaar is.
„Ik mag mij nooit verstouten te meenen zonder iets
te weten", zeide Kant. Verscholen kan de objecti*
viteit der waarheid zijn, zij blijft de onderstelling
van alle meenen. Bovendien, de waarde van de
vruchten, de bruikbaarheid moet worden vastgesteld
volgens een maatstaf, die eerst gekend en toegepast
moet worden. Er moet iets gekend worden, in den
zin van ware kennis, voordat er kan geoordeeld
worden. Wel zijn onze meeningen doorweven met
individueele en traditionneele bestanddeelen, die
niet op bewusten logischen grond steunen. Toch is
een meening, hoe onvolledig ook, een verbinding
met waarheid, mit wahrheit verknüpft, (Kant), zij
is meer dan willekeurige verdichting. Ook mag men
wel opmerken, dat de bijzondere aanleg en traditie
niet tegengesteld aan de rede zijn. A l is de logische
grond van deze bestanddeelen der meening niet
bekend, daarom kan die er nog wel zijn, en in
menig geval is die grond ook wel op te sporen.
Spencer zou spreken van gecondenseerde gedachte.
Instincten, bijzondere aanleg, traditie, ervaring, op*
voeding, onderricht, al deze factoren van meening*
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vorming zijn geheel of gedeeltelijk reeds door een
logische kritiek heengegaan. Stellig zijn ze dan ook
bruikbaar gebleken en zoo maken zij nu als wijsheid
der eeuwen deel uit van den stand der kennis in het
heden. De knaap, die na een blik op zijn horloge
zegt, dat het twaalf uur is, zegt een waarheid, die
hem zeer bruikbaar voorkomt, evenzeer als waar.
Maar zou hij dit zelfs kunnen zeggen, als er geen
kennisproces was voorafgegaan?
Ook mag men opmerken, dat naar psychologische
onderscheiding, de toestand, waarin de werkende
macht eener meening wordt beseft, zeer goed te
onderkennen valt als onderscheiden van het inzien
van waarheid. "Deze twee zijn geenszins één.
Men kan dan ook zeggen, dat de meeningen ge*
louterd worden door een kritiek, die wel aanwijs:
zingen ontvangt van een bruikbaarheidsmaatstaf,
maar die van die aanwijzing eerst nut heeft doordat
er een waarheidsmaatstaf in werkzaam is. Als ik
een weddenschap win, was mijn meening bruikbaar.
Maar ik heb haar niet gevormd op grond van die
bruikbaarheid, wèl op grond van de gegevens, die
de meening waarschijnlijk maakten, haar verbonden
met de waarheid. Het moge juist zijn, dat bij de
meeste menschen de waarheidsmaatstaf vervlochten
is met de bruikbaarheidsmaatstaven, men mag op
grond van een nog niet gehavende inductie ook
zeggen, dat die waarheidsmaatstaf werkzaam is.
Wetenschap dus een functie van het leven en zijn
streven, van de cultuur, goed, maar dan in dien zin,
dat de richting van het leven waarlijk wetenschap
eischt. Hoe onmiskenbaar het verband is tusschen
wetenschap en leven, in de wetenschap geldt aller*
eerst een waarheidsmaatstaf. Dit behoeft nog niet te
leiden tot het door James zoo verfoeide rationalisme,
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hetwelk, vervreemd van het leven, tot niets meer
nut is. Men kan zelfs hoogstwaarschijnlijk achten,
dat wetenschap uit de instincten is opgegroeid. Ook
kan men de vraag stellen, of niet in de instincten zelf
een tendentie kenbaar wordt, die met de ontwikkelde
wetenschap zelve in één kennis*geheel zou kunnen
worden vereenigd. Plato meende, dat Eros een wijs*
geer was, een zoeker van het schoone en goede.
Hij, de zoon van Rijkdom en Armoede, verwekt
op Aphrodite's geboortefeest, geleidt de ziel, die
uitgaat op het wezenlijke. Zulk een metaphysisch
vermoeden mag men ook wel aanwezig achten in
de psychologische onderstellingen van James' ver*
dediging van het pragmatisme. Toevallig is het niet,
dat James in theologicis voorstander is van een
melioristisch theisme. Maar wanneer men op dit ter*
rein al te spoedig den waarheidsmaatstaf van zijn
zelfstandigheid berooft, is er groot gevaar dat de cul*
tuurmaatstaf iets benepens krijgt. Het is niet de
fraaiste bladzijde uit James' geschrift over het prag*
matisme, waarin hij Locke, Hume, Berkeley, Kant,
Hegel allen steriel noemt, omdat hun denken geen
uitvinding of ontdekking heeft tengevolge gehad.
Wat ook nog niet zoo vaststaat, als men den blik
niet beperkt tot de natuurwetenschap.
Ook voor de cultuur is het raadzaam, dat de
meeningen aan de kennis ondergeschikt blijven, en
zich wijzigen op grond van logisch dóórdenken, van
nieuwe ervaring, van fijner waardschatting. Wan*
neer men nu bedenkt, welk een machtige richtende
factor de bijzondere en gezamenlijke meeningen zijn
in het samenleven, dan voelt men de noodzaak van
den arbeid voor haar loutering. Deze noodzaak zal
het sterkst worden gevoeld, waar de voor waarheid
gehouden meening door velen als niet meer dan
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meening wordt herkend. Dan begint een wijsgeerig
reinigingsproces, zooals wij dat aantreffen aan het
begin der nieuwe wijsbegeerte. Descartes is met zijn
methode gelukkig, omdat hij nu den goeden weg
ziet, terwijl de meeste occupaties der menschen hem
ij del en onnut voorkomen. De meeningen die hij
voor het leven noodig heeft, over godsdienst in
moraal, behoudt hij, terwijl hij zoekt naar ware
meeningen op ander gebied, want men moet een
noodwoning hebben tot dat de andere gereed is.
Naar deze beschouwing richtte zich ook Spinoza,
toen hij in 't vertoog over de verheldering van het
denken verklaarde afscheid te hebben genomen van
den gewonen gang en de algemeene inrichting van
zijn leven, om het ware goed na te jagen. Beide
denkers, vol vertrouwen op de geometrische metho*
de, brengen wetenschap en leven met elkaar in ver*
band. Ordine geometrico demonstrata est... ethica I
Niet anders bij Bacon. Hij laat weten en menschelijke
macht samenvallen en waarschuwt tegen de bronnen
van onzuiverheid in de meening. De idola (tribus
specus fori theatri) verhinderen den toegang tot het
rijk des menschen (N-.O. 1,68).
Maar wat in de 17 eeuw een noodzaak was, is
het thans nog veel sterker. Vooreerst omdat weder*
om een groote twijfel door het menschdom gaat.
Maar dan ook, ornaat onze cultuur nog veel sterker
door het weten bepaald wordt dan vroeger. De vorm
daarvoor zijn nog steeds de meeningen. In den strijd
en de moeite voor den cultuuropbouw is het van
het hoogste gewicht, dat de meeningen zijn van zoo
hoog mogelijk waarheidsgehalte, en dat de hou*
ders der meeningen de kritiek der waarheid toelaten.
Want de daden der menschen worden door hun
meeningen in sterke mate bepaald. Hoezeer ook ge*
e
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voel en begeerte daarbij betrokken zijn, zelfs deze
nemen den vorm aan van meeningen. Men moet
dan ook niet denken, dat ooit het pogen zal ophou*
den, om elkander over te halen tot eigen meeningen.
In strijd met wat velen nastreven, zal discussie over
beschouwingen niet uitsterven, ook al werkt daarin
allerlei mede dat buiten de eigenlijke wetenschap
omgaat. Echter wordt daardoor slechts klemmender,
dat de kritiek der waarheid in de meeningen onont*
heerlijk is. Het is een verkeerde luxe, aan het streven
niet te willen deelnemen, dat er waarheid in de mee*
ningen doordringt. Hoe moeilijk het moge zijn, het
moet. En zonder uitzicht is het niet. Want in gevallen
waarin iemand rekening moet houden met de gevol*
gen van zijn meeningen, blijkt hij naar waarheid
begèerig. Zijn nood maakt hem niet scherpzinnig,
maar brengt zijn scherpzinnigheid aan het licht.
Intusschen, stelselmatig kan alleen het weten*
schappelijk bedrijf de meeningen louteren. N u kan
dit cultuurmiddel alleen zijn functie vervullen bij
zoo groot mogelijke onafhankelijkheid en zelfbe*
paling. Eerst als men oog heeft voor de waarde,
die de samenhangende kennis in zich zelve bezit,
heeft zij volle waarde voor haar bemiddelingswerk
tusschen instinct en cultuur. Het klinkt paradox,
maar het cultuur m i d d e l wordt eerst bruikbaar,
als het een zelfstandig, onvervangbaar cultuur go ed
is geworden. Eerst in deze zelfstandigheid wordt
de volle waarborg verkregen, dat geen idolen of
passies onze kennis vertroebelen. Eerst na te zijn
losgewikkeld uit wenschen en vooroordeelen, werkt
de kennis bevruchtend op de meeningen. Zelfs
James voert een pleit voor deze zelfstandigheid, al
tracht hij ze te houden in afhankelijkheid van zijn
theorie, door te spreken van truth stored up. Maar
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het blijft dan toch waarheid, en de bezielende
kracht, om haar te verzamelen, gaat uit niet van
de waarde der kennis voor de cultuur, maar van
haar waarheidsgehalte. Dit nu komt mij voor, het
gewone waarheidsbegrip noodig te maken, hetwelk
overeenstemming beteekent tusschen kennis en wer*
kelijkheid. Het is echter misverstand, wanneer men
zooals Windelband en velen met hem de overeen*
stemmings*theorie gelijk stelt met de afbeeldings*
theorie. Windelband erkent overigens, dat ook in
alle ander waarheidsbegrip toch de overeenstem*
mings*theorie verscholen blijft, nooit geheel te
overwinnen is (Einl. i . d. Ph.) En eigenlijk komt
het mij voor dat James dit implicite ook erkent ).
De theorie wordt verschillend geformuleerd en
daaruit reeds blijkt, dat er moeilijkheden zijn. Kant
spreekt gewoonlijk van overeenstemming van eene
Erkenntnis met haar voorwerp, ook in het klas*
sieke stuk over waarheid (von der Eint. d. allg.
Logik in Analytik und Dialektik A 57, 58), maar
soms van waarheid, die berust op overeenstemming
met het objekt (vom Kanon 3 A . ) Bij het laatste
merkt hij op, dat hierdoor de verscheidenheid der
subjekten buiten beschouwing kan blijven. Door
anderen is dit transsubjectieve karakter der waar*
heid op den voorgrond gesteld. Maar hoe ook te
formuleeren, aan afbeelding denkt niemand, die
meent, dat een richting op het transcendente aan
de kennis eigen is. Dit principe laat toch ook vol*
komen toe, dat er geen g e l i j k e n i s is tusschen
kennis*voorwerp en kennisinhoud. Het is genoeg,
als er noodzakelijke betrekking worde erkend tus*
schen kennis en voorwerp.
1

e

1)

Pragmatism, lect VI p. 198 volg.
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In de ontwikkeling van den samenhang der kennis
kan het echter bij overeenstemming niet blijven.
Dan blijken ook onderlinge overeenstemming, en
noodzakelijkheid elementen van waarheid, voor*
waarden zonder welke de waarheid niet „bestaan"
kan. En daardoor wordt zij des te belangrijker voor
de loutering der meeningen, die door haar tot samen*
hang worden gebracht en tot zinrijke daden in staat
worden gesteld.
We mogen dus aannemen dat leven en wetenschap
innig samen hangen, terwijl toch voorwaarde voor
goede verstandhouding is de zelfstandigheid van het
wetenschappelijk goed. Deze zelfstandigheid wordt
ontwikkeld door een cultuur, met haar stelsel van
levensgoederen. Zij is zonder cultuur bijna ondenk*
baar. Want in maatschappelijke armoede, verwil*
dering en verwarring moge persoonlijke wijsheid
kunnen leven en persoonlijke kennis opbloeien, voor
de handhaving hiervan zou reeds bemoeiing met de
cultuur noodig worden. Archimedes moest den sol*
daat waarschuwen: noli turbare circulos meos, en het
was tevergeefs. Doch onze cultuur kent veel meer
dan persoonlijke kennis. Zij maakte aan de weten*
schap een wijdvertakte beoefening mogelijk, waarvan
de uitkomst zichtbaar is aan een moderne westersche
universiteit. Zoo is wetenschap geheel ingeschakeld
in het systeem van onze cultuur, thans niet meer
ancilla theologiae, nu wellicht soms ancilla saeculi.
Zij is dus, oehalve zelfstandig cultuurgoed, ook
vrucht van cultuur. Het laatste door den wil der
cultuurmenschheid zelve, die haar een wettige plaats
geeft, omdat zij de meeningen tot gids strekt, ze
loutert door de waarheid, en hierin een onvervang*
bare taak vervult.
De hier geteekende samenhang van waarheid en
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meening in de cultuur is nu ook geldig voor de
godsdienstige levensvormen. De godsdienstweten*
schap, deel van het zelfstandig wetenschappelijk
goed, is op religieus gebied als gids der meeningen
te erkennen. Het is met volle overtuiging dat ik dit
zeg, maar men moet er niet van maken, dat de
wetenschap zoo ongeveer de leidende kracht der
religie zou zijn. Verbreekt evenwel de godsdienstige
gemeenschap den band met de wetenschap, dan zou
ik dit een groote schade achten. Ik kan niet zonder
teleurstelling zien, dat men in deze aangelegenheid
lichtzinnig te werk gaat. Het hier aangeroerde vraag*
stuk wordt tegenwoordig bij onze oostelijke buren
van vele zijden belicht. Een der woordvoerders
meent, dat men den band van de godsdienstige ge*
. meenschap met de cultuurvormen zoo los mogelijk
moest houden. Ik zou dien raad niet gaarne volgen.
Voor dit vraagstuk komt veel aan op het weten*
schapbegrip, dat men bij de bespreking onderstelt.
Dit is niet altijd hetzelfde, en het is ook niet altijd
even duidelijk, welk wetenschapbegrip men op het
oog heeft. Langen tijd is wetenschap bijna gelijk
gesteld met de kennis en de methodologie, welke
zich bij de studie der natuurverschijnselen hebben
ontwikkeld. Zonder twijfel heeft alle wetenschap aan
deze kennis en methoden veel te danken. Het is
zelfs op dit oogenblik nog door en door te recht*
vaardigen, als men in andere wetenschappen beproeft,
zooals in psychologie en economie, hoever men met
deze methoden kan komen. Ook de algemeene
wetenschappelijke tendentie, om alle waardeering
en wensch uit te bannen behalve de waardeering der
kennis zelve en den wensch om onze indrukken tot
kennis te vormen — deze tendentie moge bij zonderen
vorm hebben in de natuurstudie, zij is een voor*
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waarde voor de zelfstandigheid en goede uitkomst
van alle wetenschap. Ook in de godsdienstweten*
schap kan men deze methoden niet missen. De
zoogenaamde historische godsdienstwetenschap, de
philologische teksten*studie, de psychologische ana*
lyse van het godsdienstig leven kunnen niet anders
aan nut trekken uit dë empirischsianalytische metho*
den. Tegenwoordig doet men in sommige theolo*
gische kringen aan dit alles tekort. Psychologisch is
dit wel begrijpelijk, maar het zal zich toch wreken.
Zeker is er b.v. een kern van juistheid in het pleit
voor pneumatische exegese, en 't zal goed zijn die te
erkennen. Maar dat het pleit nu den vorm aanneemt
van een geringschatting van de gangbare teksten*
studie, doet meer kwaad aan dat pleit dan aan de
verdiensten van onze historische theologie. Doch
keeren we nog terug tot het wetenschapbegrip. In
het bijzonder is het ook geheel te rechtvaardigen,
als men beproeft, de gegevens en uitkomsten van
de aldus verkregen kennis samen te vatten in een
algemeene wetenschap, zooals die door Heymans
en ook wel door C. Stumpf werden bedoeld. Of
het raadzaam is, deze wetenschap metaphysica te
noemen, mag men in twijfel trekken, als men met
dezen naam zich eenmaal in neokantiaansch gezel*
schap heeft vertoond.
Reeds bij dit begrip er van wordt de wetenschap
gedragen door het leven. Bij alle zelfstandigheid toch,
die ze heeft en hebben moet, wordt de keuze van
haar onderwerpen vooral praktisch bepaald. Men
denke maar aan de geneeskunst en aan de psycho*
techniek. Met de woorden van Kant: «aan de ken*
zucht geen andere grenzen toe te staan dan het
onvermogen, is een ijver, die aan de geleerdheid niet
slecht staat. Alleen onder ontelbare problemen die
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zich zelf voordoen, die uit te kiezen, waarvan de
oplossing den mensch aangelegen is, maakt de
verdienste der wijsheid uit» (Tr. e. Geistersehers
3 hfdst.).
Maar dat waar den mensch aan gelegen is, dat is
zelf voorwerp van onderzoek en van nadenken. Als
we er aan denken, dat wij strevende waardeerende
wezens zijn, dat de geest teleologisch is, dan zou
men kunnen spreken van geestelijke wetenschappen.
Maar dat is iets anders dan de onderscheiding in
natuur* en geesteswetenschap. Deze laatste onder*
scheiding is niet voldoende, want men kan psycho*
logie, economie, en ook geneeskunde tot beide
groepen rekenen. De indeetmg nu daargelaten, is
toch wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar dat
waar den mensch aan gelegen is. En dat niet alleen
om vast te stellen welke waarde de mensch heeft
toegekend, en toekent, maar ook een vergelijking
der waardschattingen naar maatstaven die de heden*
daagsche cultuurmenschheid gebruikt. Op dit gebied
zijn de meeningen zoo belangrijk van efrekt, dat het
niet anders dan een wetenschappelijke plicht kan
heeten, deze meeningen te louteren, ze te doorden*
ken en in waarheid te doen toenemen ten aanzien
van wat zij waard zijn. De methodologie van deze
wetenschappen, zooals van waardebepaling, van goed
en hoogste goed, van macht en recht, aanvaardt als
uitgangspunt niet alleen de waarde van consequentie
en logischen samenhang, maar behalve deze waarde
der kenzucht aanvaardt ze, dat er iets is waar den
mensch ook buiten de kenzucht aan gelegen is.
Daarom zullen zij zich zoowel in haar ontwikkeling
als in de leiding der meeningen wijder in het leven
vertakken, er over uitgebreider gebied uit opgroeien.
Een studie over gezag bv. nadert het menscnenleven
e
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aan meer zijden dan een over de betrekking tusschen
prikkel en gewaarwording. Zulke wetenschappen
zijn nog iets meer dan wetenschap van psychische
functies. Daarvan onderscheiden ze zich, ja ook door
haar meerder complexiteit, maar toch vooral door*
dat ze met het denken willen doordringen in dat
waar den mensch aan gelegen is. Ook hier is de
meening op waarheid aangewezen.
Met deze laatstbesproken wetenschappen heeft
nu de godsdienstwetenschap innige verwantschap.
Ook deze heeft hare verbindingen met de empirische
studie en dat is een geluk voor haar. Maar zij
behoeft daarom niet te loochenen dat zij ook wil
doordringen in de hoogste aangelegenheden van
den mensch met de hulpmiddelen van het weten*
schappelijk denken. Het voorwerp van die gods*
dienstwetenschap is verschillend bepaald en som*
migen zijn voor niets zoo bevreesd, dan dat het
godsdienstig leven haar voorwerp zou worden.
Anderen willen haar vooral losmaken uit het
streven van onze westersche cultuurmenschheid, en
haar binden, zooal niet aan een bestaande kerk,
dan toch aan het bestaan der christenheid. Wij
naderen ongetwijfeld een tijd van nieuwe pro*
gramma's. Zelfs niet uitsluitend in de godsdienst*
wetenschap. Hebben we niet ook het programma
van het pragmatisme en activisme in school en
maatschappij? De rechtvaardiging van zulke pro*
gramma's, die spoedig iets benauwends te weeg
brengen bij menschen die hard werken aangedul*
dige opklaring van denkbeelden, ligt, dunkt mij,
vooral hierin, dat zij zoeken naar nieuwe middelen,
om de aangelegenheden der menschen beter te
dienen dan tot op heden is gebeurd. Maar naar
hun beteekenis daarvoor moeten ze dan ook
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worden beoordeeld. Van leuzen, die willen „terug
tot", verwacht ik niet veel. 't Moge waar zijn,
dat bv. iets uit de Reformatie op den achtergrond
is geraakt en in 't geheugen moet worden terug*
geroepen, maar iets groots kan werkelijk alleen
van nieuwe middelen verwacht worden. En zulke
middelen verschijnen meestal niet in programvorm,
maar in aanwending.
Ik voor mij blijf dan ook voorshands geneigd
om godsdienstwetenschap in nauw verband te laten
met de andere geesteswetenschappen. Een aan*
sporing dat wij het christendom moeten losmaken
uit de verstrikking in een ondergaande cultuur
(Elert), zou ik ten slotte na rijp beraad niet volgen.
In de praktijk toch, als men verder gaat dan het
opstellen van een programma — en verder heeft
Elert het eigenlijk nog niet gebracht — wordt dit
een verkerkelijking van de cultuur. En dat kunnen
wij het roomsche christendom toch niet verbeteren.
Wie tegen de schaduwzijden daarvan overwegend
bezwaar heeft, kan geen godsdienstwetenschap in
teleologischen zin beoefenen dan in nauw verband
met onze cultuur, geseculariseerd in alle vezelen.
Zeker lijden we dan mede smart en dragen schuld
over haar afdwalingen en met haar zoeken wij
mede naar genezing, worstelend om loutering. Ik
zie ook niet in, waarom ons deze universalistische
humanistische tendentie ongevoelig zou maken voor
<de erkenning van het meer*dan*menschelijke in
ons leven. Maar in het recht van de geestesweten*
schap ligt ook het recht der theologie. Wij er*
kennen dat de mensch een doelstellend wezen is,
dat zijn geest een waardebepalenden aard heeft en
dat deze waardebepalende geest deel uitmaakt van
een Tijd*Geheel, hetwelk in den mensch voor den
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mensch kenbaar wordt, doch veel meer dan mensch
en menschheid omvat. Daar het in den mensch
zinrijk is, doet het in hem het geloof en het ge*
loofsleven opbloeien. Daarbij behoeft toch geen
tegenstelling te ontstaan tusschen de erkenning van
het bovenzinnelijke in den mensch en de verhoo*
ging van den mensch in het meer*dan*menschelijke.
Eerder is het koesteren van zulke antihumanistische
meeningen een bedreiging voor de waarheid. Want
zulke meening maakt aanspraak op meer dan per*
soonlijke geldigheid. Maar de middelen om dit na
te streven, draagt zij op aan een gezag in plaats
van aan de gemeenschap stichtende menschelijke
wetenschap, terwijl dit onnoodig is, zoolang de
mensch zelf zijn begrenzing kan inzien en zijn
plaats in het meer*dan*menschelijke zich bewust
blijven, 't Is niet zonder ironie, te bemerken dat
Barth gedwongen werd, zich tegen Peterson te
verdedigen met humanistische middelen om aan
het gezagsgevaar te ontkomen.
Ontleent de theologie dus haar bestaansrecht aan
het recht van alle geesteswetenschap, haar vorm onder
ons heeft zij stellig van de existentie der christenheid.
Hoe meer deze christenheid, ook door middel der
godsdienstwetenschap, heiligend en bevruchtend
werken kan op de cultuur, des te grooter wordt de
kans, dat onze cultuur niet ondergaat, doch geneest.
Trouwens, dat óndergaan van onze cultuur is een
leerstuk, dat wij van het einde der 19 eeuw hebben
geërfd en waar nog wel een woord tegen in te
brengen zou zijn. Niemand zou onze cultuur onver*
anderd willen laten. Maar men zal ook moeilijk
kunnen tegenspreken, dat een nieuwe cultuur dé
e

1). Kirche und Theologie: zwischen den Zeiten 1926 Heft 1.
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oude tot dank zal verplicht zijn voor het omvang*
rijkste van haar bezit. Bovendien is een werkelijke
ondergang thans onwaarschijnlijk, tenminste als men
met dit woord iets anders meent dan vervorming
en vervloeiing. Vergelijking met vroegere tijden heeft
hier geen nut, daar het verkeer op aarde thans geheel
anders is dan vroeger en de onderlinge afhankelijk*
heid der onderdeden veel gevoeliger dan vroeger.*)
Geen losmaken dus van de cultuur zal heil brengen
voor de godsdienstwetenschap en voor die aangele*
genheden, in wier dienst zij staat. Maar in het door*
denken van de cultuurmaatstaven, in de denkende
bemoeienissen met de hoogste aangelegenheden van
den mensch zal de belijdenis der christenheid wel
licht kunnen geven. Zoo zal dan ook de godsdienst*
wetenschap er voor hebben te zorgen, dat de waard*
schatting, waarop deze belijdenis rust, in het volle
licht komt en nooit zoek raakt, zoodat ze zich
niet zou kunnen doen gelden bij het stellen der
doeleinden. Daarenboven heeft in den voortgang
der menschelijke geschiedenis de godsdienstweten*
schap thans een belangrijke taak. Er ontwikkelen
zich naast en ook wel in samenwerking met de
kerken nieuwe toekomstvormen van menschheids*
leven. De leer van den mensch en van zijn hoogste
goed zijn daarbij nauw betrokken. De samenstelling
van de menschdom*massa zoowel als van de volken
onderling maakt voor de hoogste aangelegenheden
steeds de taal noodig en meermalen een nieuwe
taal, om contact te bewaren of te herstellen in de
menschengemeenschap. Voor het verstaan van elkaar
is nu ook een nieuwe geloofstaal noodig. In deze
taal zal de mensch der toekomst moeten spreken,
1) Voor een diepgaande bespreking zie men bij Oswald Bumke, Kultur
und Entartung S. 74-108.
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zich zijn hoogste aangelegenheden herinneren en
daardoor zijn leven bekwamen en bevrijden van
ijdelheid en dwalingen. Voor deze taak zal de
loutering der meeningen door de benadering van
de waarheid door en door noodig zijn. Een begrip
als persoonlijkheid b.v. is een van die, welke in
de oudere geloofstaal nauwelijks zijn aan te wijzen
en thans levendig worden overdacht. En waar in
heden en toekomst de beteekenis der openbare
meening onmiskenbaar toeneemt, zal de loutering
van deze meening ook door de godsdienstwetenschap
een cultuurtaak mogen heeten van groot gewicht.
Eindelijk gelijk de gansche menschelijke cultuur
boven zich zelve uitwijst naar den kosmos, zoo ook
de godsdienstwetenschap naar een rijk, dat wel Ba*
con's menschenrijk bevat, maar het ook te boven gaat.
Echter hebben wij daarin slechts een aansporing,
om krachtig te arbeiden aan wat ons menschen is
toevertrouwd en ons verantwoordelijk te achten
voor het menschenrijk in het Godsrijk.
Na het beëindigen van mijn rede wil ik gaarne
de gelegenheid benutten, om dank te brengen aan
U , Heeren Curatoren, voor de medewerking, die
ik reeds herhaaldelijk van U heb mogen onder*
vinden. Ook aan den heer secretaris van uw college
betuig ik mijn dank voor de mij verstrekte inlichting
en raadgeving.
Op de welwillendheid van U allen, Hoogleeraren
van deze Universiteit, hoop ik een beroep te mogen
doen, als ik verzeker, dat het voor mij van groote
waarde is, in uw kring te mogen verkeeren. Mogen
zij onder U , die of in of buiten de theologische
Faculteit door hun bijzondere takken van weten*
schap met mij menigerlei belangstelling gemeen
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hebben den homo novus den weg willen wijzen
waar dit noodig is.
N u ik aan het begin van een nieuwen werkkring
sta, verheugt het mij, een persoonlijk woord te
kunnen richten tot velen, met wie ik heb gewerkt
tot op dit oogenblik en die hier hebben willen
komen. Op het gebied van het vrijzinnig protestan*
tisme heb ik kans, verscheidene van U nog weer
te zullen ontmoeten, wat mij aangenaam zal zijn.
Afscheid heb ik moeten nemen van Zutphen en
Utrecht. Ik kan niet zeggen wat deze twee namen
voor mij beteekenen. Groote dankbaarheid vervult
mij. Ik heb, het goed gehad in Zutphen. En ook
in Utrecht. Met warme gevoelens denk ik aan
docenten en studenten van deze zusteruniversiteit.
En nu moet ik trachten een plaats te vinden
onder U , studenten van Leiden. Gij zijt mij reeds
hartelijk tegemoet getreden. Dat doet mij goed en
stemt mij hoopvol. Ik zal niet beproeven, de
ledige plaats van Roessingh te vervullen. Wie hem
gekend hebben, vergeten hem nooit. Ik wil op
mijn wijze trachten, hem te gelijken in weten*
schappelijken ernst, in aanhankelijkheid aan het
christendom en in trouwen arbeid. En aan zijn
familie wil ik verzekeren, dat voorzoover ik zijn
werk kan voortzetten, mij dat ter harte gaat. Niet
weinig is het, waaraan hij begonnen is en dat
weer kan worden opgenomen. Als ik de kracht
behoud, zal het geschieden.
Laten ten slotte mijn vrienden en familieleden,
hier en elders, die met mij dezen dag doorleven,
weten dat hun genegenheid het hart goed doet.
Verder is er een terrein van leven waarvoor stil
zijn goed is.
Ik heb gezegd.

