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Hoogwaardige Excellentie,
Monseigneur de Afgevaardigde van Zijne Eminentie
Kardinaal van Roey,
Heeren Leden van het bestuur der St. BMdboudstichting,
Heeren Curatoren,
Monseigneur de Vice'Rector, Monseigneur de Oud'
Vice'Rector en Heeren Professoren der Leuvensche
Universiteit,
Heeren Professoren, Lectoren, Docenten, Bibliothecaris,
Ambtenaren en Beambten dezer Universiteit,
Dames en Heeren Studenten,
Gij allen, die de feestelijke herdenking van den Dies
T^atalis onzer Universiteit met uwe tegenwoordigheid
vereert,
Zeer geachte toehoorders!
Het kan overbodig schijnen het goed recht der godsdienst'
wijsbegeerte te verdedigen en voor haar een plaats in het kader
der vergelijkende godsdienstwetenschap op te eischen. Heeft
deze niet voor doel, niet alleen een juist inzicht in de wording en
ontwikkeling der godsdiensten en in hun functie en beteekenis
voor het leven van individu, nationale gemeenschap of mensch'
heid te brengen, maar ook het godsdienstig leven op zijn laatste
gronden te onderzoeken en zijn beteekenis en waarde i n de
absolute orde te bepalen? Onderscheidde men daarom niet,
zoowel van niet'katholieke als van katholieke zijde drie etappes
in het godsdienstwetenschappelijk onderzoek: 1. de empirische
waarneming en beschrijving van de godsdienstige verschijnselen,
2. de ordening van deze verschijnselen onder algemeene catc
gorieën en wetten, 3. het wijsgeerig onderzoek naar wezen en
waarde van het godsdienstig leven ?
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Daar staat echter tegenover, dat de beoefenaars der empirische
godsdienstwetenschap vaak de objectieve, dus wetenschappelijke
waarde der godsdienstwijsbegeerte in twijfel trekken, sommige
idealistische wijsgeeren de godsdienstwijsbegeerte uit het kader
der vergelijkende godsdienstwetenschap losmaken en zelfs in het
eigen kamp het recht der godsdienstwijsbegeerte op een eigen
plaats onder de wijsgeerige vakken niet altijd wordt erkend.
We hebben dan ook geenszins het gevoelen hier overbodig
werk te verrichten, indien wij enkele beschouwingen wijden aan
de taak, die de verschillende onderafdeelingen der vergelijkende
godsdienstwetenschap vervullen, om zoodoende een juister
inzicht te verkrijgen in de mogelijkheid en het goed recht, ja
zelfs de nc»dzakelijkheid der goclsdienstwijsbegeerte.
I.
Het gebied der empirische godsdienstwetenschap wordt ge
woonlijk onderverdeeld in dat der godsdienstgeschiedenis en dat
der godsdienstpsychologie.
De godsdienstgeschiedenis heeft tot taak, met de hulp der
historische methode het godsdienstig leven, zooals het zich naar
buiten manifesteert, in zijn wording en ontwikkeling te bc
schrijven. Dank zij de samenwerking van archeologen, philo<
logen en historici hebben wij nu een tamelijk nauwkeurige kennis
van de godsdiensten der historische volkeren verkregen. Ongetwijfeld blijven er nog groote leemten open en rijzen allerlei
twistvragen op. De historici verschillen vaak nog zóó sterk van
meening over de waarde en de interpretatie van talrijke dooi'
menten op de verschillende bijzondere gebieden der godsdienst'
geschiedenis, het geschilderde beeld van de godsdienstige onfr
wikkeling der door hen bestudeerde volkeren is dikwijls nog zóó
verschillend, dat de historische synthese in de meeste gevallen
nog als gewaagd en bijna nooit als definitief afgesloten moet
worden beschouwd. Toch is het een onbetwistbaar feit, dat het
beeld van de godsdienstige ontwikkeling, voor zoover zij onder
het bereik der eigenlijke geschiedenis valt, steeds duidelijker en
scherper afgelijnd voor onze blikken oprijst ).
Naast de historici in den strikten zin van het woord, die over
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geschreven documenten beschikken, arbeiden de praehistorici
natuurlijk onder minder goede voorwaarden om een eenigsrins
volledig beeld van het godsdienstig leven der praehistorische
volkeren te schetsen. Vaak moeten zij de ontoereikendheid
hunner gegevens erkennen en hun ondersoek met een ignoramus
et ignorabimus besluiten. Dit neemt echter hun ontegenspreke'
lijke verdienste niet weg, dat aj sporen van een godsdienstig
leven hebben opgedolven, die ons duizenden en nog eens
duizenden jaren dieper in het godsdienstig verleden der mensch'
heid voeren dan de bronnen der eigenlijke geschiedenis. Daar'
door hebben zij bovendien de historici scherper bewust gemaakt
van de grenzen hunner met de hulp van geschreven getuigenissen
opgebouwde wetenschap.
Om de stoffelijke overblijfsels van het verleden te doen
spreken hebben de praehistorici zich vaak gewend tot de ver'
gelijkende taalkunde en de vergelijkende mythologie. Waar ook
deze hulp tekort schoot, namen zij hun toevlucht tot de ethno'
logie. A l hebben hierbij in het verleden allerlei evolutionistische
beginselen een rol gespeeld, toch is het onbetwistbaar dat de
samenwerking tusschen de praehistorie en de ethnologie nu meer
en meer op een objectieve methode wordt opgebouwd ). De
ethnologie bestudeert immers het leven, dus ook het godsdienstig
leven der hedendaagsche volkeren, die gewoonlijk als natuur'
volkeren in tegenstelling tot de cultuurvolkeren worden aangeduid. Het godsdienstig leven dezer volkeren wordt steeds beter
bekend door talrijke monographische studies. De ethnologie is
evenwel niet tevreden met de beschrijving der hedendaagsche toe
standen, zij wil ook cultuurgeschiedenis zijn. Zij breekt met het
vooroordeel, dat deze volkeren geen geschiedenis zouden hebben,
dus ook met het vooroordeel dat de zoogezegd laagst staande
dezer volkeren ons de primitieve toestanden en bijgevolg ook den
oorsprong van het godsdienstig leven zouden ontsluieren. Indien
we echter aannemen, dat deze volkeren wel een geschiedenis
hebben, hoe kunnen we dan het feitelijk verloop ervan achter'
halen? Waar en hoe vinden we haar sporen terug? Hierop
tracht nu de cultuurhistorische methode het antwoord te
geven ). A l hebben sommigen den beoefenaars dezer methode
het verwijt toegestuurd, dat zij hun vernuftige hypothesen al te
gemakkelijk als vaststaande uitkomsten van een objectief onder
2
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zoek hebben voorgesteld of theologische en philosophische
apriori's aan den uitbouw hunner synthesen hebben laten mee'
werken ) , toch moeten de onpartijdige beoordeelaars erkennen,
dat de cultuurhistorische ethnologie ons een juister en dieper
inzicht in het godsdienstig leven der natuurvolkeren niet alleen
voor het heden maar ook voor het verleden heeft gegeven en ons
bovendien eenig licht heeft verschaft voor de vaststelling zijner
verhouding tot dit der antieke cultuurvolkeren. Door vergelijking
met de uitkomsten der praehistorie hebben haar uitkomsten aan
vastheid gewonnen en heeft zij zelf de beteekenis van prae'
historische gegevens kunnen ophelderen.
Terwijl de godsdienstgeschiedenis in haar verschillende ver'
takkingen zoo nauwkeurig mogelijk de historische gegevens over
het godsdienstig leven verzamelt om de wording en ontwikkeling
der godsdiensten in hun waarneembare verschijningsvormen te
beschrijven, zoo mogelijk hun onderlinge verhoudingen aan te
geven en hun regelmatigheden vast te stellen, tracht de empirische
godsdienstpsychologie de innerlijke ervaring van den religieuzen
mensch met haar eigen methoden te onderzoeken. De godsdienst'
historicus, nog meer dan de historicus in het algemeen, moet
voortdurend op de psychische zijde van het godsdienstig leven
der individuen en gemeenschappen acht geven; zijn bedoeling
is en blijft evenwel de beschrijving van de historische, zich in
het sociale leven manifesteerende godsdienstige activiteit. De
godsdienstpsycholoog daarentegen richt zijn onderzoek op de
psychische zijde, hij dringt door of tracht minstens toch door te
dringen in het binnenste van den religieuzen mensch, hij stelt
vast, dat de religieuze act voorstellingen, opvattingen, gevoelens,
en strevingen omvat en tracht deze zoo nauwkeurig mogelijk te
beschrijven, hun onderlinge verhouding en wisselwerking te
bepalen en de psychische voorwaarden voor het ontstaan en de
ontplooiing van de religieuze acten te ontdekken ) .
Om dit doel te bereiken gaan de godsdienstpsychologen vaak
verschillende wegen op. De eene geeft de voorkeur aan de
ontleding van de geschreven behjdenissen door religieuze
menschen nagelaten; de andere tracht religieuze ervaringen bij
Zijn proefsubjecten op te wekken en laat ze dan beschrijven; nog
anderen trachten de godsdienstige beleving uit de uitwendige
reacties op bepaalde godsdienstige situaties af te leiden. Het ligt
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buiten ons opzet de draagwijdte en de waarde dezer methoden
te onderzoeken, of het misbruik door velen ervan gemaakt te
critiseeren. We behoeven hier alleen vast te stellen, dat de
onderzoekingen van een W . Wundt ), een W . James ), een
K. Girgensohn ), een Leuba ), een Delacroix ) enz. veel
hebben bijgedragen tot een juistere kennis van de psychische zijde
van het godsdienstig leven en we kunnen slechts betreuren, dat
we van katholieke zijde daar tegenover enkel de namen van een
Wunderle, een Pater Maréchal, een Pénido, een Pinard de la
Boullaye kunnen stellen ), geleerden van ontegensprekelijke
verdienste, die echter, met uitzondering van Wunderle, zich
slechts bij gelegenheid met de godsdienstpsychologie hebben
bezig gehouden en dus niet als vakgodsdienstpsychologen kunnen
doorgaan.
Zoo is het een onbetwistbaar feit, dat de godsdienstweten'
schap volgens de historische en psychologische empirische
methoden opgebouwd, ons een uitgebreidere en nauwkeurigere
kennis van de wording en de ontwikkeling van het godsdienstig
leven zoowel langs zijn psychische als langs zijn historische zijde
heeft gebracht.
6
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n.
Tot dusver kunnen de beoefenaars der godsdienstwetenschap
eensgezind arbeiden aan de gemeenschappelijke taak : een steeds
uitgebreidere en nauwkeurigere kennis van het godsdienstig
leven in zijn door de ervaring constateerbare kenmerken en regel'
matigheden. Er kan wel verschil van meening bestaan over de
bijzonderheden der toe te passen methoden of over de juistheid
der verkregen uitkomsten, maar voor allen is de ervaring de bron,
waaruit de gegevens worden geput en het komt er alleen op aan
deze ervaring zóó objectief mogelijk te beschrijven en te ordenen.
Zoolang dus de geleerden zich houden aan de empirische
methode, kunnen zij ongestoord samenwerken, zonder princi'
pieele tegenstellingen den vooruitgang der wetenschap bc
vorderen en haar uitkomsten zelfs practisch toepassen tot
bevordering van het lichamelijk en geesteli jk welzijn der mensch'
heid. Zoodra echter de godsdienstwetenschap dit terrein verlaat
en zich op dat der wijsbegeerte begeeft, houdt de samenwerking
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op en ontaardt zij vaak in een vinnigen strijd, Is dat geen veeg
teeken voor de godsdienstwijsbegeerte? Bewijst dat niet dat
wetenschappelijke, d.w.z. objectieve kennis alleen binnen het
gebied der ervaring mogelijk is?
Velen zijn geneigd met Auguste Comte deze vraag bevestigend
te beantwoorden. Zij vergeten echter, dat dit bevestigend ant'
woord reeds een wijsgeerig standpunt insluit. Immers, de
beperking van de wetenschappelijke of objectieve kennis tot de
empirische of zoogenaamde positieve wetenschappen kan niet
uitsluitend op grond der ervaring geschieden ). Op welke
ervaringsgronden toch zou men kunnen bevestigen, dat alleen
een empirische methode objectieve kennis verschaft? De gelukkige uitslagen met deze methode verkregen bewijzen alleen,
dat de empirische methode de goede methode is, zoolang het er
om gaat de verschijnselen, zooals ze zich aan de ervaring voor'
doen, zoo nauwkeurig mogelijk waar te nemen; zij bewijzen
geenszins, dat de menschelijke kennis niet verder en dieper dan tot
de phenomenen kan doordringen. De Zgn. positieve wetenschap
kan alleen constateeren, dat er eensgezinde samenwerking bc
staat op het gebied der zuiver empirische wetenschappen en dat
deze eensgezindheid gebroken wordt, zoodra er wijsgeerige
begrippen bij betrokken worden. Zij heeft echter het recht niet,
verdere besluiten uit deze vaststelling te trekken. Doet ze dit
toch, dan geeft ze haar positieve methode prijs en betreedt ze het
terrein der gesmade wijsbegeerte.
Er is echter nog meer. Het godsdienstig verschijnsel, object
der vergelijkende godsdienstwetenschap, roept zelf om, eischt
Zelfs een oordeel een uitspraak over zijn beteekenis en waarde
en het is van dien aard, dat dit oordeel niet door een empirische
methode kan verkregen worden.
Immers het godsdienstig leven, voor zoover het phenomeen is,
d.w.z. voor zoover het zich aan de menschelijke ervaring vertoont,
doet zich kennen als een menschelijke activiteit, gekenmerkt door
haar gericht ïijn op een bovenzinnelijk, transcendent wezen, op
God. Nog scherper kunnen we zeggen, en dit van een zuiver
empirisch, de feiten constateerend standpunt uit, dat de gods*
dienstige mensch zich min of meer duidelijk bewust is, dat hij in
zijn streven en handelen, met de totaliteit zijner persoonlijkheid,
op God is gericht. Godsdienst omvat aldus het bewustzijn van
12
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God en de uitdrukking van dit bewustzijn in strevingen, die naar
buiten gemanifesteerd worden door handelingen van individueelen
of gemeenschappehjken eeredienst. Ontleden we den inhoud van
dit bewustzijn nader, dan ontdekken we daarin zoowel een diep,
huiveringwekkend besef van afhankelijkheid van een Wezen, dat
algeheele, absolute macht heeft over den mensch, als het vertrouwende geloof in een innige verbondenheid met ditzelfde
Wezen, dat voor hem toegankelijk is, zijn gebeden aanhoort, zgn
offers aanvaardt, hem met vaderlijke hand redt uit zijn stoffelijke
en geestelijke nooden, zijn goede daden loont, zelfs zijn zonden
vergeeft, maar ook straffend en wrekend kan optreden, wanneer
de mensch het aandurft zijn absolute rechten te schenden.
De geschiedenis der godsdiensten leert ons nu verder weL
dat de menschheid vaak het besef van Gods grootheid en heilig'
heid, het bewustzijn van Zijn onkreukbare rechtvaardigheid en
het vertrouwen in de onverwoestbare goedheid van den
helpenden Vader heeft verduisterd en zelfs dermate heeft
verloren, dat we in haar godsdienstig leven, in haar gebeden en
offers slechts met groote moeite nog dezelfde godsdienstige
levenshouding kunnen herkennen en de god of de goden,
waarop die eeredienst is gericht, zoo goed als niets meer te maken
hebben met den verheven, huiveringwekkenden en toch liefde'
vollen God, dien wij als het object van het godsdienstig leven
meenden te mogen beschrijven. Die geschiedenis wijst ons zelfs op
breed om zich heen grijpende stroomingen, die het geloof in de
persoonhjke godheid bij geheele volkeren of minstens in breede
lagen van groote cultuurvolkeren hebben vernietigd. Hoorden we
uit het oude Griekenland niet de tragische kreten opklinken van
diep rampzaligen, zooals Oidipous en Hecuba, die zich hulpeloos
verpletterd voelen onder den druk van een onwrikbaar noodlot,
waartegen de goden niets vermogen? Hoorden we van den
anderen kant Prometheus zich niet beroepen op de eeuwige
onvergankelijke natuurwet tegen de willekeur van den wrekenden Zeus? Den mensch blijft hier niets anders over dan zelf
zijn lot in handen te nemen en het te dragen tot het bittere
einde. Spreekt ook Boeddha ons niet van het bittere lijden, dat
met iedere schrede op de levensbaan onverbrekelijk verbonden
is. Geen god kan er ons uit redden. Geen andere ontsnapping
is mogelijk dan de sprong in de onbekende en onkenbare
9

duisternis van het Nirwana ). Grijpt in onzen eigen tijd en in
ons eigen Europa het ongeloof niet zóó om zich heen, dat de
West'Europeesche beschaving samen met het Christendom
dreigt ten onder te gaan? Niet alleen heele groepen gestudeerden, verblind door de ontdekkingen der natuurweten'
schappen of bezeten door den scheppingsroes der moderne
techniek, maar ook de arbeidersmassa's onzer groote steden en
industrieele centra zeggen vaarwel aan hun geloof in den
hemelschen Vader, om nog alleen te vertrouwen op het aardsche
paradijs der door hun vereenigde krachten te veroveren moderne
cultuur. Rusland bouwt zelfs welbewust aan een cultuur, die
God geheel heeft uitgebannen en alleen op menschelijke krachten
vertrouwend het geluk aan de menschheid meent te kunnen ver'
schaffen. Heeft het geloof in de verwezenlgking van het toe
komstig communistisch paradijs leiders en volgelingen niet zóó
diep aangegrepen, dat velen onder hen zich met een soort mystiek
fanatisme aan den dienst van dit zuiver menschehjk ideaal hebben
gewijd ?
Kunnen we tegenover deze feiten nog vasthouden aan het
boven vastgestelde gericht-zijn van den mensch op een transcendenten God? We antwoorden zonder aarzelen: ja; want
indien we de veelvuldige bewogenheid in het godsdienstig leven
nader beschouwen, dan zien we, door zijn wisselende vormen
heen, ook in de bitterste ontkenningen, den drang naar God
steeds opnieuw doorbreken. We vinden er de sporen van terug
niet alleen in het heerlijke zonnelied van koning Achnaton, in
de mooiste hymnen van Babylans offerritueel, in de gedichten
van Pindaros, de reizangen van Aischulos, de verzen van Virgilius, maar ook in de ongekunstelde mythen en legenden van
primitieve volksstammen, in de ruwe inscripties van offerende
of ex-voto's schenkende slaven en volksmenschen der antieke
culturen. Zelfs in den strijd tegen het geloof in God, door de
moderne godloozenbeweging in haar verschillende vormen ontketend, breekt steeds opnieuw het streven door, in de plaats van
God, een of ander Ersatz te stellen, waaraan afgodische, aan God
onttrokken hoedanigheden worden toegekend, zoodat we beter
doen van een pseudo- dan van een eigenlijk atheïsme te
spreken ) .
Tegenover dit zóó algemeene, de menschheid geheel om'
13

1 4

10

vattende feit moet en zal de wetenschap stelling nemen. Zij kan
het niet bij een eenvoudige vaststelling laten op straf van aan
haar wezenlijke roeping te verzaken.
De zoogenaamde positieve wetenschap heeft trouwens door
haar eigen practische houding tegenover het religieuze feit aan'
getoond, hoe onhoudbaar haar theoretische afwijzing van ieder
wijsgeerig standpunt was. Zij glijdt bijna altijd af naar het
positivisme, dat geen methode meer is, doch een wijsgeerig
leerstelsel.
In zijn ruwsten vorm, het materialisme, loochent het positi'
visme iedere niet'Stoffelijke realiteit. Het tracht het godsdienstig leven te verklaren uit zinsbegoocheling, uit onberedeneerden angst voor schrikwekkende natuurgebeurtenissen, uit
de heb' en heerschzucht van koningen en priesters enz. en ver'
werpt het daarom in zijn geheel als een door de moderne cultuur
overwonnen standpunt. De moderne wetenschap, zoo roept men
triomfantelijk uit, zal den mensch bevrijden van zijn angst voor
het onbekende natuurverschijnsel; de bliksemafleider zal het
offer aan den dondergod verdrijven; het geloof in de alover'
winnende kracht der techniek zal in de plaats treden van het
geloof in de Scheppende Almacht.
In een meer verfijnden vorm, als psychologisch of sociologisch
positivisme, wil het meer aandacht schenken aan de psychologische en sociale factoren, die het leven van individu en
gemeenschap beheerschen. Getroffen door de groote beteekenis
van het godsdienstig leven voor de ontwikkeling van de
menschelijke cultuur en voor de instandhouding van de moreele
en sociale orde, die ze als onmisbaar voor de handhaving van
de nationale gemeenschap of van het menschheidsideaal blijven
erkennen, trachten de aanhangers dezer richting de functie van
den godsdienst voor de ontwikkeling van individu, gemeenschap
of algemeen menschelijke cultuur te bepalen.
Auguste Comte, die de ontoereikendheid zijner methode
besefte, zocht naar een middel om de ervaringsgegevens onder
een hooger beginsel te ordenen en tot eenheid te brengen. Hij
stelde daarom de ervaringswetenschap in den dienst der Menschheid en belastte ze met het verschaffen van nuttige kennis. Het
geloof in God, dat van groote beteekenis was geweest voor de
overwinning van 's menschen ikzuchtige neigingen, wilde hij
11

vervangen door het geloof in de Menschheid, waarin hij samenvatte al het goede, groote, eeuwige, dat de mensch ooit gedacht,
gevoeld of volbracht had.
Durkheim, gewapend met de gegevens, door de hedendaagsche ethnologie en godsdienstgeschiedenis verschaft, meende
den godsdienst hoofdzakelijk te moeten verklaren als een sociale
functie, die de individuen tot gemeenschappen samenbond, de
sociale moraal opbouwde en den noodigen levensmoed en levenskracht schonk voor den dienst der gemeenschap. Terwijl de
menschheid uit het verleden aldus onbewust in het totem of in
den stadsgod de gemeenschap symboliseerde, moeten wij, volgens
den Franschen socioloog, als bewustgeworden wetenschaps- en
cultuurmenschen, de gemeenschap zelf op het altaar onzer eerbiedige en dankbare vereering plaatsen en in haar dienst onze
beste krachten offeren.
DeAmerikaansche godsdienstpsycholoog James Leuba erkende
eveneens de sociale functie van den godsdienst, die aan het
gemeenschapsleven eenheid en kracht geeft, omdat de gemeenschapsidealen in de goden als geïncorporeerd en bestendigd
worden, maar wees ook op zijn functie in den opbouw van de
menschelijke persoonhjkheid : de mensch gelooft en wil gelooven
in een persoonlijke wereldorde. Om moed en sterkte te vergaderen voor den levensstrijd schept hij zich geesten en goden,
met wier hulp hij meent de natuur te kunnen beheerschen en
de heerschappij van zijn geest over het lichaam te versterken.
Geesten en goden immers houden meer rekening met hem dan
doode dingen en domme natuurkrachten. Het gevoel van
gemeenschap met God verlost hem van het gevoel van eenzaamheid en verheft hem in een kring van hoogere en troostende
gedachten, doet hem het kwaad vergeten, geeft hem de kracht
Zijn lagere neigingen te overwinnen en streelt in zekeren zin
Zijn ijdelheid. Zoo kan, besluit Leuba, de beteekenis van den
godsdienst voor de ontwikkeling der menschelijke cultuur en
voor de ontplooiing van de menschelijke persoonhjkheid moeilijk
overschat worden ).
Die erkenning evenwel van de nuttige functie van het godsdienstig leven sluit het brutale feit niet uit, dat deze vaak met
een bewonderenswaardige eruditie opgebouwde theorieën ten
slotte uitgaan van een bewust, soms ook onbewust, stelling15
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nemen op wijsgeerig gebied. De aanhangers dezer theorieën
stellen zich nl. op het standpunt, dat de objectieve kennis van het
Ixjvenrinnelijke, niet ervaarbare onmogelijk is en bijgevolg ieder
geloof in een transcendenten God geboren is uit een illusie, hoe
weldadig deze illusie overigens ook moge zijn.
Het geval van H . Bergson onthult dit zoo mogelijk nog
duidelijker. Bergson wilde trouw blijven aan het positivistische
beginsel, dat alleen de ervaring ons het bestaan der dingen kan
doen kennen. Hij was echter tevens een te scherp waarnemer
en te objectief geleerde om het onmiskenbare feit van het geloof
in den transcendenten God zonder meer op zij te schuiven.
Daarom aanvaardde hij wel met Leuba de functie, die de godsdienst t.a.v. individu en gemeenschap te vervullen had, maar hij
zag ook duidelijk in, dat de behoefte van het individu aan
bescherming tegen de neerdrukkende machten van de stoffelijke
natuur en tegen het ontmoedigend vooruitzicht van den dood,
evenmin als de behoefte van de gemeenschap aan bescherming
tegen de ontbindende krachten van het zich zelf zoekende ver
stand, in staat is de adequate verklaring van het godsdienstig
leven der menschheid te geven. In de groote mystici van het
Christendom, voorgegaan door de grootsche figuur van Christus,
zag hij de menschheid boven het egoïsme van het individu
opstijgen en de geslotenheid der nationale gemeenschap ver'
breken om zich geheel aan te sluiten aan de alomvattende liefde
van den Schepper tot zijn schepsel. De buitengewone moreele
integriteit dezer mystici, hun heldhaftige liefde tot de mensch'
heid en hun gezonde, vaak geniale realiteitszin maakten het hem
onmogelijk hun geloof in den transcendenten God tot een illusie
te bestempelen. Hij kon niet anders doen dan de mystieke
ervaring als reëel erkennen. Daarom aanvaardde hij een intuïtief
geestelijk vermogen, dat den mensch in staat stelt, boven en
buiten de zinnelijke ervaring om, zijn diepere eenheid met den
scheppenden levensstroom te ervaren. Zoodoende meende hij
trouw te blijven aan het positivistische beginsel en tevens rekenschap te geven van het onverwoestbare objectiviteitsbewustzijn,
dat het godsgeloof in zijn hoogste vormen steeds begeleidt ).
Hij brak dus door de beperkingen heen, die de positivistische
methode aan de objectieve kennis had gesteld.
Uit dit alles blijkt overduidelijk, dat het onmogelijk is de
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godsdienstwetenschap, zooals trouwens de wetenschap in het
algemeen, tot de zuivere, zij het ook wetenschappelijke, metho'
disch georganiseerde ervaring te beperken en tegenover de metaphysische realiteit een zuiver neutrale, zuiver agnosticistische
houding aan te nemen. Terwijl Bergson ten slotte het bestaan
eener niet zinnelijk ervaarbare realiteit aanneemt, gaan de
voornoemde positivistische auteurs uit van de loochening van
iedere bovenzinnehjke werkelijkheid of, meer positief uitgedrukt,
van de bevestiging, dat de zinnelijke realiteit ook de totale realiteit
is. Hun vaak schitterende onderzoekingen en ontledingen van
de biologische, sociale of humanitaire functie van het godsdienstig leven kunnen de brutaliteit dezer bevestiging wel
eenigszins verdoezelen, maar niet wegnemen. Dit is echter
geen methodisch beginsel meer, maar een wijsgeerig apriori.
Misschien noemen we het nog beter de zelfmoord van het
denken uit angst voor de absolute waarheid!
III.
We kunnen dus de uitnoodiging van het positivisme om de
godsdienstwetenschap tot het gebied der zuiver empirische
methoden te beperken, niet aanvaarden, daar dit practisch zou
samenvallen met de aanvaarding van het positivisme zelf.
Moeten we ons dan niet aansluiten bij het idealisme,
dat ons uitnoodigt geen acht te slaan op de vergankelijke
vormen der historische godsdiensten, maar wel op de idee, die
in deze vergankelijke vormen verborgen ligt en alleen door de
wijsbegeerte tot een zuiver begrip kan geformuleerd worden?
Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst trachten de
houding van het idealisme tegenover het godsdienstig probleem
nader te belichten ).
Het Kantiaansche criticisme stemde met het positivisme in
zoover overeen, dat het geen objectieve kennis aanvaardde,
waar de zinnelijke intuïtie ontbrak. Zijn wetenschappelijk ideaal
zag het immers verwezenlijkt in de physica van Newton. Daar
echter iedere physieke kennis een zinnelijke intuïtie vooronder'
stelt, kan alleen die kennis wetenschappelijke waarde hebben,
die naar Newton's methode de chaotische gegevens der zinne
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lijke ervaring ordent onder de algemeene idee. Dientengevolge
kan de metaphysica geen objectieve wetenschap rijn, daar ze
niet over op de zinnelijke werkelijkheid toepasbare begrippen
beschikt ). De gevolgen hiervan voor de godsdienstwijs'
begeerte zijn duidelijk. Geplaatst tegenover het geloof in den
transcendenten God, zal deze wijsbegeerte de objectieve waarheid en waarde van dit geloof niet kunnen erkennen en, wil ze
die toch handhaven, een beroep moeten doen op niet-rationeele
gronden. Kant beschouwde dan ook de waarheden van het godsdienstig geloof, die hij in overeenstemming met het verlichte
deïsme herleidde tot het geloof in God, de vrijheid van den
menschelijken wil en de onsterfelijkheid der ziel, als de noodzakelijke voorwaarden, die de vervulling van den plicht mogelijk
maken. Voor hem is dus de autonomie van het geweten het
hoogste doel van den mensch en hebben de religieuze acten
slechts waarde, voor zoover zij het zedelijk leven der menschheid
bevorderen.
Geheel in de lijn van Kant maar met een veel consequenter
toepassing van zijn beginsel, dat het ding zich naar de kennis
en niet de kennis zich naar het ding heeft te richten, beschouwen rijn latere volgelingen, de neokantianen, het kennend
bewustzijn als een loutere denkfunctie, die geen enkel gegeven
in zich heeft op te nemen, maar geheel methodisch, volgens de
Zuivere wetten der logica zich in het systeem der wijsbegeerte
ontplooit. De wijsbegeerte kan dientengevolge voor hen niets
anders zijn dan de methodische reflexie over de verschillende
etappes van den geest in den opbouw der wetenschap en de
godsdienstwijsbegeerte geen andere taak hebben dan de reflexie
over de functie van den geest in den opbouw der godsdienstwetenschap, om daardoor haar apriori en dus ook haar mogelijkheid binnen het systeem der wijsbegeerte bloot te leggen. Of we
dit apriori nu God of het heilige noemen, het kan in ieder geval
niets anders rijn dan een idee, een phase in de ontwikkeling van
den geest, nooit echter een absoluut rustpunt, daar het absolute
apriori nooit bereikt kan worden. Daarom kan, steeds volgens
de neokantianen, de aanspraak van geen enkelen godsdienst op
het bezit der absolute waarheid ooit erkend worden.
De neokantiaansche wijsgeeren verschillen onderling van
meening over de bepaling van het godsdienstig apriori. Er
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hebben zich zelfs twee scholen gevormd. De Marburgsche
richting wü het systeem der wijsbegeerte geheel a priori
volgens een zuiver wiskundige methode opbouwen. De Badensche richting daarentegen heeft meer belangstelling voor de
feitelijke ontwikkeling van cultuur en godsdienst. Hier zien
we zelfs het besef doorbreken, dat de geest in zijn rusteloos
streven naar verovering der hoogere waarden, het ware, het
goede en het schoone, moet gedragen worden door het geloof
in de Absolute Waarheid, Goedheid en Schoonheid, wü hij
niet wanhopen aan zichzelf en aan zijn geestelijke waarde. Zoo
komen rij ertoe de godsidee als een noodzakelijke behoefte van
den geest, als een „Vernunftnotwendigkeit" voor te stellen en
de historische godsdiensten als dragers en drijfkrachten der
geestelijke ontwikkeling te waardeeren. Toch blijven beide
richtingen er op de eerste plaats naar streven de functie der
godsidee in de ontwikkeling van den geest a priori te bepalen
en kan men haar terecht het verwijt toesturen, de gegevens der
godsdienstgeschiedenis te verwaarloozen.
Voor Hegel, die het transcendentale verstand of den geest
hypostasieerde tot den Absoluten Geest, die zich empirisch
manifesteert in de individueele geesten en zich door hen ontplooit naar het drievoudig rythme der de antinomieën overwinnende dialectiek, was de godsdienstwijsbegeerte evenmin de
reflexie over de objectief gegeven historische godsdiensten,
maar de uiteenzetting van de wijsgeerige idee, die hij in hun vergankelijke vormen vermocht weer te vinden. Nu mogen sommige
zijner volgelingen, zooals de protestantsche theoloog Pfleiderer,
een nauw contact met het historisch verschijnsel hebben gezocht,
toch hebben zij er evenmin naar gestreefd het godsdienstig
leven om zich zelf, in de objectief gegeven realiteit der geschiedenis te verstaan. Het kwam er hun op de eerste plaats op
aan er de verwezenlijking van het a priori geconstrueerde
systeem in weer te vinden ).
We herhalen nu de gestelde vraag: geeft de criticistische of
idealistische wijsbegeerte ons den juisten weg aan om het godsdienstig leven te begrijpen; bepaalt rij de juiste verhouding van
de godsdienstwijsbegeerte tot de empirische godsdienstwetenschap? Ons antwoord luidt beslist ontkennend.
In haar hoogmoed kan deze wijsbegeerte het godsdienstig leven
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slechts als een voorbereiding tot haar bewustwording en de
godsdienstige opvattingen slechts als symbolische voorstellingen
van de zuivere begrippen waardeeren. Welnu, met deze ge
steltenis en met deze methode kan zij het godsdienstig leven niet
verstaan noch het in zijn eigen waarde erkennen. Zij herleidt
den godsdienst op zijn best tot een noodzakelijke behoefte van
den geest, een noodzakelijke voorwaarde voor zijn ontplooiing,
maar kan nooit rekenschap geven van het onwrikbaar geloof
in een transcendente realiteit, dat we als een hoofdkenmerk
van het godsdienstig leven hebben vastgesteld. Zij is bovendien
gedwongen de godsdienstige ontwikkeling te zien als een nood'
wendig verloop, dat geheel bepaald wordt door de wetten der
logica of als de actieve ontplooiing van den absoluten geest in de
empirische geesten, zoodat het geen vrijheidsbewustzijn, geen
verantwoordelijkheidsbesef, geen gevoelen van onmacht en
hulpbehoevendheid in de individueele persoonhjkheid kan aan'
vaarden dan ten koste van een inconsequentie met de eigen leer.
En toch behoort ook dit alles tot de kenmerkende trekken van
het godsdienstig leven.
Juist dit besef dreef Dithey en zijn geestverwanten ertoe de
methode der zoogenaamde „Verstenende Psychologie" op de
godsdienstgeschiedenis toe te passen. Hun eerste vermaning
luidt: hoed u ervoor uw eigen denkwijze aan anderen op te
dringen; indien ge niet tracht u door een deemoedige aanpassing
in te leven in de wijze van denken, die in de bestudeerde godsdienstvormen tot uitdrukking komt, dan veroordeelt ge u zelf,
om ze nooit in hun eigen wezen en structuur te verstaan, ze
nooit naar hun eigen waarde te schatten. In dezen zin heeft
ook de Groningsche hoogleeraar Professor Van der Leeuw zijn
merkwaardige Phdnomenologie der Religion opgevat ). Hij
wü niet alleen de godsdienstige verschijnselen van elkaar onderscheiden of tot een eenheid samenvoegen door hun een naam
te geven, zooals gebed, offer, reiniging enz., maar ook trachten
het wezenlijk menschelijke erin te verstaan. Dit is alleen mogelijk als we het godsdienstig denken, voelen en handelen niet
hooghartig als vreemd en dus als menschelijk minderwaardig
afstooten maar het als het ware in ons eigen leven inschakelen
en mee beleven. Eerst dan kunnen we ons eigen ik en onze eigen
apriorfs buitensluiten, de phenomenen in hun wezenlijken zin
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en beteekenis aanschouwen en hun innerlijken samenhang, hun
begrijpelijke relaties vatten, zoodat we ze in een hoogeren samenhang kunnen inschakelen en hun hoogeren zin verstaan.
Met deze methode zouden we volstrekt kunnen instemmen,
ware zij niet in de opvatting harer beoefenaars meestal met
ideahstische opvattingen of met een bijzondere leer over de
denkvormen verbonden, zoodat zij reeds daarom een voor ons
niet te aanvaarden oordeel over de mogelijkheid en waarde der
metaphysica insluit. Zij beteekent zonder twijfel een ernstige
poging, om het godsdienstig leven in zijn oorspronkehjkheid, in
zijn eenheid en veelvormigheid te verstaan. Daarom kunnen we
ze waardeeren als een kostbare aanvulling op de historische en
empirisch psychologische methoden. Deze vestigen immers
meer de aandacht op het zoo volledig mogelijk verzamelen van
de gegevens en op hun nauwkeurige beschrijving dan op het
vatten en verstaan van den wezenlijken zin der phenomenen.
Dit beteekent evenwel niet dat de historicus en de psycholoog
de phenomenologie geheel zouden kunnen ontberen. Evenmin kan
de phenomenoloog de geschiedenis en de psychologie missen. De
onderlinge samenwerking dezer drie methoden moet ons het
religieuze leven der menschheid in zijn wording en ontwikkeling,
in zijn breedte en in zijn diepte, in zijn eigen zin en in zijn
eigen samenhang steeds duidelijker en scherper voor den geest
brengen. Maar hiermede is de denkende geest van den mensch
niet voldaan. Hij wü het godsdienstig leven tot op zijn laatste
gronden onderzoeken, en het tevens in zijn absolute waarheid
en waarde peflen. Naar onze diepe overtuiging is alleen een
realistische wijsbegeerte, die de mogelijkheid der metaphysica
aanvaardt, in staat dit streven van den denkenden geest te
bevredigen en in zijn objectieve waarde te erkennen.
IV.
Zooals we boven reeds zeiden, we kunnen de godsdienstwetenschap niet met het positivisme beperken tot het onderzoek naar de functie, die de godsdienst ten opzichte van
individu, gemeenschap of menschheid te vervullen heeft. Evenmin kunnen we de taak der godsdienstwijsbegeerte zien in de
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bepaling van de functie der godsidee in de ontplooiing van den
menschelijken geest. We erkennen wel met Comte, Durkheim,
Leuba en Bergson de beteekenis van het godsgeloof voor de
ontwikkeling van het individu, voor de tot standkoming en
handhaving der sociale gemeenschap, voor den opbloei der
menschelijke cultuur en voor de vrijwaring der hoogere mensche
hjke waarden. Met Kant zien we ook in het godsgeloof de
onmisbare voorwaarde voor de mogelijkheid van den zedelijken
plicht. Met verschillende neokantianen bevestigen we de nood'
zakelijkheid het ware, het goede en het schoone in het absolute te
verankeren. Maar we rijn ervan overtuigd, dat al deze denkers
het godsgeloof en het godsdienstig leven der menschheid in het
algemeen te uitsluitend hebben bezien in verband met den
mensch en zijn waarde voor den mensch, zonder te letten op
het bijzonder kenmerk van de reHgieuze activiteit, dat we
hebben aangeduid als een gericht-rijn op den transcendenten
God. Zij kwamen tot de veronachtzaming van dit centrale
element in het godsdienstig leven door hun loochening van de
mogelijkheid der metaphysica, loochening, die we reeds tot
zelfmoord der wijsbegeerte hebben bestempeld.
Als Thomisten stellen Wij de mogelijkheid der metaphysica,
dus ook der metaphysische godskennis, voorop. Dat beteekent
evenwel nog niet, dat de Thomistische godsdienstwijsbegeerte
a priori gedwongen zou zijn de objectieve waarde van het godsgeloof, zooals het in de historische godsdiensten voorkomt of in
het individueel bewustzijn gegeven is, te erkennen ofrijnwording
en ontwikkeling uit metaphysische gronden te verklaren. Ongc
twijfeld heeft rij reeds in de rationeele psychologie de objectieve
zijnswaarde van de menschelijke kennis aangetoond, maar rij
heeft tevens het inricht verkregen, dat onder den invloed van
allerlei belemmerende factoren, zooals de ongebondenheid der
zinnelijke verbeelding of der ikzuchtige strevingen, het verstand
zich waanbeelden kan scheppen en naar het reeds oude woord
van Hesiodos „op waarheid gelijkende leugens", kan voort'
brengen. Ongetwijfeld heeft zij ook aangetoond, dat de mensch
in rijn vrijen wil het vermogen bezit, zich los te maken van
den instinctieven drang naar het zinnelijke en zich op te heffen
tot geestelijke en zedelijke idealen, maar rij weet tevens, dat hij
het hoogere goed kan prijsgeven voor zinnelijke goederen. In
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de metaphysica, bekroond door de theodicee, heeft rij besloten
tot het werkelijk bestaan van den transcendenten God, als
laatsten rijnsgrond van alle eindige dingen, hoogste Wijsheid,
hoogste Goedheid, allesovertreffende Persocmhjkheid. In de
ethica ten slotte heeft zij, op grond van de uitkomsten der
rationeele psychologie en der metaphysica, bewezen, dat de
mensch als verstandelijk wezen en zelfstandige, maar geheel van
God afhankelijke persoonhjkheid den plicht heeft God te eeren
en te dienen, niet alleen op straf van den ondergang zijner
eigen persoonlijkheid maar ook op straf van schending van de
absolute goddelijke orde.
Indien we echter de beteekenis dezer praesupposita voor de
godsdienstwijsbegeerte nader beschouwen en in het bijzonder de
leer over de menschelijke vrijheid, de relatieve zelfstandigheid
der menschelijke persoonhjkheid en de analogische Godskennis,
dan mogen we gerust verklaren, dat het geen wijsbegeerte
mogelijk is zóó objectief als de Thomistische wijsbegeerte stelling
te nemen tegenover het godsdienstig phenomeen. Geen der
opgenoemde praesupposita remt haar in het onderzoek naar de
gronden, waaruit het godsdienstig leven ontspruit, noch in de
bepaling der noodzakelijke voorwaarden, waarmede zijn wording
en ontwikkeling verbonden is. Zij is niet op voorhand gedwongen het godsdienstig leven geheel tot natuurlijke factoren
te herleiden, nog minder het zuiver supernaturalistisch als
uitsluitend uitwerksel der goddelijke genade in den mensch te
verklaren.
Hier tracht echter het naturalisme ons op te vangen. Toegegeven, zoo zegt de naturalist, dat het Thomisme als systeem in
rijn verklaring van het godsdienstig leven niet door rijn wijsgeerige beginselen in een bepaalde richting wordt gestuurd, dan
bewijst dit nog niet, dat de Thomist als concreet mensch niet
a priori door rijn geloof wordt gebonden. Hij gelooft immers in
de primitieve, de Mozaïsche en de Christelijke openbaring, dus
in een bovennatuurlijk ingrijpen van God in het godsdienstig
leven. Hij is er dus a priori van overtuigd, dat het godsdienstig
leven niet geheel tot natuurlijke factoren kan herleid worden.
Wij geven zonder eenig voorbehoud toe, dat de geloofsovertuiging inderdaad invloed kan hebben en ook heeft op den
katholieken of geloovigen wijsgeer in het algemeen. Maar juist
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het feit, dat de Thomistische wijsbegeerte zóó sterk den nadruk
legt op de natuurlijke zijnskennis en haar methode op de allereerste plaats verlangt, dat geen beroep op bovennatuurlijke
factoren gedaan wordt, waar de natuurlijke verklaring volstaat,
brengt haar, van wetenschappelijk standpunt uit bezien, in een
veel gunstiger positie dan het naturalisme van alle slag, dat
a priori beweert, geen bovennatuurlijke factoren in de godsdienstgeschiedenis te kunnen aanvaarden. Trouwens apriori
om apriori het gaat er uitsluitend om welk apriori door de
objectieve realiteit wordt bevestigd of weerlegd. Juist in de
uitwerking van dit onderzoek en den opbouw zijner bewijsvoering mag de Thomistische wijsgeer geen gebruik maken van
welk geloofsbeginsel ook op straf het gebied der natuurlijke
wetenschap te verlaten en dit der bovennatuurlijke wetenschap,
der theologie, te betreden. Op dit punt ligt naar onze meening
ook het verschil; tusschen de godsdienstwijsbegeerte en de
apologetiek, welke laatste, al gebruikt rij ook een zuiver
historisch-rationeele bewijsvoering, toch aan het geloof haar
doelstelling en zelfs de criteriën ter herkenning van de goddelijke openbaring ontleent ).
Welke uitkomsten bereikt nu de Thomistische wijsbegeerte
bij het onderzoek van het godsdienstig leven ? Het totale gericht
rijn van het godsdienstig leven op God, dat zich, niettegenstaande de vele en verwarrende afwijkingen, toch steeds
opnieuw doet gelden, laat haar toe met een groep protestantsche
theologen (Troeltsch, Otto, Fries enz.) een bijzonderen aanleg
of, zooals rij het graag noemen, een „religieus apriori" of met
anderen (Scholz, Jelke) de geschiktheid van den mensch „des
Wir\ens und damit des Seins des überweltlichen Gottes inne
zu werden" te aanvaarden ) . Zij ontleedt echter dien aanleg of
die geschiktheid nader en met St. Thomas kenmerkt rij dien
„habitus naturalis" niet als een religieuze ideeën vormende
functie van den geest, noch als een religieuze ervaring, noch als
een intuïtie, doch als het natuurlijk vermogen van het verstand
om uit de beperktheid en onvolmaaktheid der aardsche dingen,
zoowel in hun rijn als in hun handelen, door middel van het
causaliteitsbeginsel tot het bestaan van een Eerste Oorzaak en
uit de natuurlijke en zedelijke orde door middel van het
finaliteitsbeginsel tot het bestaan van een hoogste ordenend
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Beginsel voor natuur en mensch te besluiten. Nader ingaande
op het op deze verstandsgronden opgebouwde Godsbewustzijn
vindt de Thomistische godsdienstwijsbegeerte in het natuurlijk
strevingsleven van den mensch en in de beïnvloeding zijner activiteit door de gemeenschap, het ras, het geographisch en cultureel
milieu, de verklaring, waarom dit bewustzijn zoo vaak werd verduisterd en als onherkenbaar met antropomorphistische, animistische of naturalistische opvattingen verbonden of wijst ze op de
worsteling van den mensch met het probleem van het kwaad,
probleem dat tot dualistische opvattingen voerde of de godheid
ondergeschikt maakte aan het noodlot. Evenzoo redeneert Zij ten
opzichte van de houding, die de mensch in overeenstemming met
zijn min of meer duidelijk, min of meer confuus Godsbewustzijn
of vaak zelfs in tegenstelling daarmee heeft aangenomen. Zij
toont aan, hoe karakter en persoonlijkheid die houding bepalen
en hun invloed tot iri den opbouw van de religieuze gemeenschappen, van geloofsopvattingen en eerediensten van geheele
naties doen gelden.
Heeft de godsdienstwijsbegeerte Op die wijze getracht het
godsdienstig leven zoo ver mogelijk uit zuiver natuurlijke
factoren te verklaren, haar realistische methode dwingt haar
tot de erkenning, dat het er niet adequaat uit verklaard wordt.
Zij moet noodzakelijk rekening houden met het algemeen
voorkomend geloof der menschheid, dat God niet alleen door
middel van de providentieele ordening der dingen, maar ook
door een bijzonder, bovennatuurlijk ingrijpen in den loop der
natuur en in het menschenleven een antwoord geeft op de gebeden en offers zijner menschenkinderen. Zij moet ook rekening
houden met de bijzondere overtuiging van onder geestelijk en
moreel opzicht hoogstaande mystici, dat zij door God zelf met
een buitengewone intuïtie of ervaring werden begenadigd en
vooral met de aanspraken van zóó diep menschelijke en toch
zóó hoog boven het menschelijke verheven godsdiensten als het
Jodendom en het Christendom, die zich op God zelf als hun
Stichter beroepen. Het behoort tot haar taak, wat sommigen
er ook mogen over zeggen ) , dit geloof en die aanspraken van
haar zuiver wijsgeerig standpunt uit te onderzoeken en na te
gaan of rij de werking van den bovennatuurlijken factor in de
geschiedenis of in het diepste bewustzijn van religieuze
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individuen kan herkennen. W i j zijn ervan overtuigd dat zij dit
kan, niet in dezen zin, dat ze Gods werking op een natuurlijke
wijze direct als goddelijk kan ervaren, zelfs niet in den persoon
van Christus, maar in dien zin dat zij tot Gods werking en, wat
Christus betreft, uit zijn wonderwerken en verheven persoonlijk'
heid tot zijn goddefcjkheid kan besluiten ).
Hiermede meenen we tevens het goed recht der Thomistische
godsdienstwijsbegeerte te hebben aangetoond om een oordeel
uit te spreken niet alleen over de beteekenis der godsdiensten in
de orde der relatieve waarden, maar ook over hun waarheid en
waarde in de orde van het absolute. Ontstaat de godsgedachte
uit een causaliteitsredeneering of is ze ons gegeven in een
goddelijke openbaring, zij kan voor den mensch slechts objec
tieve waarde hebben, als het verstand haar tot de zijne maakt,
d.w.z. op redelijke gronden aanvaardt. Welnu, wat is de
wijsbegeerte, in casu de godsdienstwijsbegeerte, anders dan de
methodische reflexie over de objectieve gronden, waarop de
mensch de waarheid tot de zijne maakt?
Hiermede overschrijdt de godsdienstwijsbegeerte haar grenzen
niet, noch matigt ze zich een oordeel aan over de positieve
mogelijkheid en het wezen der goddelijke openbaring of over
het wezen van den geloofsact. Zou ze dit wel doen, dan zou ze
niet meer Thomistisch mogen genoemd worden. Zij kan en w i l
alleen nagaan in hoever de gronden, waarop het godsgeloof of
het godsdienstig leven in het algemeen is opgebouwd, redelijke
waarde hebben. Gaat het dan om een geopenbaard godsgeloof,
dan komt haar geen ander recht toe dan de redehjkheidsgronden,
waarop de geloovigen die openbaring aanvaarden, aan de
eischen der redelijkheid te toetsen ).
Zou nu ten slotte iemand opwerpen, dat al de hier aange
duide problemen, zoo niet de facto dan toch de jure, tot de
verschillende bijzondere afdeelingen der Thomistische wijs*
begeerte, zooals de rationeele psychologie, de theodicee en de
moraalphüosophie, behooren en, voor zoover ze daar niet tot
hun recht komen, in het tractaat de vera religione kunnen
opgenomen worden, zoodat er geen afzonderlijke plaats voor
de godsdienstwijsbegeerte meer overblijft, dan geven we graag
toe, dat het inderdaad mogelijk is de verschillende godsdienst'
wijsgeerige problemen onder de voornoemde vakken onder te
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brengen. Desniettegenstaande houden we vast aan de nood'
zakelijkheid de godsdienstwijsbegeerte tot een afzonderlijk vak
in te richten, niet zoozeer omdat de Thomistische godsdienst'
wijsbegeerte directer stelling kan nemen tegenover de niet'
Thomistische, doch vooraL omdat de vergelijkende godsdienst'
wetenschap moet voltooid worden door de wijsgeerige bc
schouwing van het in rijn volle breedte, in rijn menschomvattende
beteekenis steeds beter bekend geworden godsdienstig leven der
menschheid. Eerst door een zóó opgevatte godsdienstwijsbegeerte
worden de verschillende problemen, die door de vergelijkende
studie van het godsdienstig leven der menschheid rijn opge
worpen, in een hooger licht bezien en tot eenheid gebracht ).
2e
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NOTEN
1. Om ons van den grooten vooruitgang der godsdienstgeschiedenis te
overtuigen, behoeven we slechts de hedendaagsche handboeken met
die van vóór 25 jaren te vergelijken.
2. O. Menghin, Weltgeschichte der Steinzeit, Weenen, 1931, geeft het
best den vooruitgang op het gebied der praehistorie aan en illustreert
de mogelijke samenwerking tusschen praehistorie en ethnologie.
Sceptischer is C. Clemen, Urgeschichtliche Reïigion, Bonn, 1932.
Met betrekking tot de methode vergelijk W. Schmidt, Handbuch der
\ulturhistorischen Ethnologie, Munster i. W., 1937, blz. 269—279.
3. W . Schmidt, o. c, geeft de noodige aanvullingen en verbeteringen op
Graebner's Methode der Ethnologie, Heidelberg, 1911.
4. Zie ons artikel over de waarde van Schmidt's synthese in Studia
Catholica, 1936 (XVI), blz. 185—199.
5. M . T. L. Pénido, La conscience religieuse (Cours et documents de
philosophie), Parijs, 1935, blz. 3—16.
6. W . Wundt, Mythus und Reïigion, Leipzig, 1905—1909; 2e uitg.
1915.
7. W. James, Varieties of religious experience, Londen, 1903.
8. K. Girgensohn-W. Grühn, Der seelische Aujbau des religiösen
Erlebens, Leipzig 2e uitg., 1930.
9. J. H . Leuba, A psychology of reïigion, NewYork, 1912 ; id. Psyche
logie du mysticisme religieux (vertaling van L. Herr), Parijs, 1925.
10. H . Delacroix, Etudes d'histoire et de psychologie des mystiques,
Parijs, 1908.
11. Verdere godsdienstpsychologische literatuur bij G. Wunderle,
Einfiihrung in die moderne Religionspsychologie, München, 1922 ;
J. Maréchal, Etudes sur kt psychologie des mystiques, Leuven, D. I,
1924 ; D. II, 1937. In dit tweede deel leze men ook het oordeel over
Leuba: Un exemple d'optimisme scientiste dans l'étude des faits
mystiques, blz. 387—409 ; H. Pinard de la Boullaye, L'étude comparée
des religions, Parijs D. I, 1922 ; II, 1925 ; 3e uitg. 1929 ; K. L. Bellon,
Godsdienstunj'sbegeerte (Philosoph. Bibl.), Brussel'Nijmegen, 1934.
12. A. Comte aanvaardde alleen de zinnelijke ervaring als middel tot het
verkrijgen van positieve kennis. Dientengevolge sloot hij de godsdienstpsychologie uit de positieve wetenschappen uit, omdat zij,
volgens hem, op de interne, dus subjectieve ervaring moest worden
opgebouwd.
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13. Vergelijk met H . Frick, Vergleichende Religionswissenschaft, Berlijn,
1928; blz. 73—78.
14. In verband hiermee is volgend citaat uit C . G . Jung, Das Unbewuszte
im normalen und \ran\en Seelenleben, Zurich, 1929, blz. 103 wel
van belang: Der Gottesbegriff ist eine schlechthin notwendige
psychologische Funktion irrationaler N a t u r . . . . Die Idee eines
übermachtigen, göttlichen Wesens ist überall vorhanden, wenn nicht
bewuszt, so doch unbewuszt, denn sie ist ein Archetypus. Irgend
etwas in unserer Seéle ist van superiorer Gewalt, ist es nicht bewuszt
ein Gott, so ist es wenigstens der „Bauch" wie Paulus sagt. Ich halte
es darum fur klüger die Idee Gottes bewuszt anzuerkennen, denn
sonst wird einfach etwas anderes zum Gott, in der Regel etwas sehr
Unzulangliches und Dummes, was ein „aufgeklartes" Bewusztsein so
etwas aushecken mag." Voor Jung is de godsgedachte wel irrationeel,
onbewijsbaar, maar hij erkent het streven der menschen naar iets
absoluuts als een feit, zelfs als een natuurfeit. O f zijn psychologisch
standpunt nog niet tot iets dommers zal leiden dan het „aufgeklartes
Bewusztsein" hoeven we hier niet te onderzoeken.
Vergelijk verder: Max Scheler, Votn Ewigen im Menschen, Leipzig
1921, U * . 197 v.v.; E. de Bruyne, Ethica, D . H l , Brussel'Nijmegen,
1936, het hoofdstuk: Moraal en Atheïsme, in het bijzonder blz.
386—401 ; P. Descoqs S. J., Praelection» iheologiae naturalis. D . II,
Parijs, 1935 ; vooral Sectio V I : De Atheismo, Caput I I : De Atheismo
apud gentes modernas, blz. 492—524.
15. Cfr. K . L Bellon, Godtdienstwijsbegeerte, blz. 85—97 ; blz. 266—268.
16. H . Bergson, Les deux sources de la morale et de la reïigion, Parijs,
1932; K . L . Bellon, De twee bronnen van den godsdienst volgens
Bergson, Studia Catholica, 1932 (VIII), blz. 401—428.
17. Uitvoeriger K . L. Bellon, Godsdienstunjsbegeerte, blz. 55—85. Zie
ook: U . A . Padovani, La filosofia della religione e il próblema déüa
vita, Milaan, 1937, blz. 133—194.
18. E. Güson, Le réalisme méihodique (Cours et documents de philosophie), Parijs, 1936; H l : La spécificité de l'ordre philotophique,
bh. 151—171.
19. K . L . Bellon, Godsdienstunjsbegeerte, blz. 82—87.
20. G . van der Leeuw, Phanontenologie der Reïigion, Tubingen, 1933 ;
zie de Epilegomena, blz. 634—659.
21. In nauw verband met dezen gedachtengang staat de recente controverse over het probleem der christelijke wijsbegeerte.
22. Hans Meyer, Das Wesen der Philosophie und die philosophische
Problemen, Bonn 1936, blz. 142—157.
23. Cfr. onze lezing: De godsdienstwijsbegeerte in het \ader der
Thomistische wijsbegeerte, uitgegeven in : Verslagen van de 3e algemeene vergadering der vereeniging voor Thomistische wijsbegeerte,
Nijmegen, 1937.
24 Zie hierover onze polemiek met Prof. G . van der Leeuw, Studia
Catholica, 1932—33 ( I X ) , blz. 241—256; 397-409.
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25. Hierin verschilt onze meening van die door M . Blondel ontwikkeld
in zijn werk: Le problème de la philosophie catholique (Cahiers de
la Nouvelle Journée, no. 2), Parijs, 1932, waar hij aan een verdiepte
psychologie en een metaphysika van het geestelijk leven de taak
toekent de versterking en verrijking onzer verstands- en wilsdaden
door het gebruik der bovennatuurlijke gaven te bestudeeren. Ons
inziens is dat reeds de taak der theologie. Vergelijk R. Garrigou'
Lagrange, Theologia Fundamentalis, Rome, 2e uitg., 1925 blz.
266—287, waar de auteur de rationalis credibüitas bepaalt.
26. Over de taak der godsdienstwijsbegeerte zie ook: W . Keilbach, Die
Krise der Religionsphilosophie, Philos. Jahrbuch, 1935 (XL VIII);
Die Problemati\ der Religionen, Paderborn, 1936 ; J. D. M . Maes,
O. P., Wat godsdienstphüosophie is, Ons Geloof, 1934 (XX), blz.
383—393. Vergelijk verder O. Karrer, Das religiöse in der
Menschheit, Freiburg i. Br., 1934 ; G. Graneris, La religione nella
storia delle religioni, Turijn, 1935 en het reeds geciteerde werk van
U. Padovani
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