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M.H.H.
Aan de mij kenbaar gemaakte begeerte onzer studenten naar
een afscheidscollege meende ik te moeten voldoen. Ik zal in
dit uur enkele beschouwingen geven over een onderwerp,
welks overweging beslist heeft over mijne levens- en wereldbeschouwing. De keuze is dus opzettelijk bepaald en stelt mij
in de gelegenheid zoowel het beginsel, dat mij leidt, als de wetenschappelijke methode, die ik toepas, te belichten.
Ik zal daartoe eenige detailpunten uit Calvijn's leer der praedestinatie bespreken.
Om u te verklaren, hoe ik juist tot dit onderwerp kom, herinner ik u aan de middeleeuwsche college-zaal der Theologische
Faculteit in het Universiteitsgebouw te Leiden, zooals deze er
uitzag in den jare 1888. De Faculteit daar bestond destijds uit
de coryphaen van het thans vrijwel ondergegane modernisme,
uit mannen, wier namen heden nog met eere worden genoemd.
Welnu, in het najaar van 1888 zat ik op een middag aan de voeten van mijn leermeester Prof. Acquoy, die eene uiteenzetting
gaf van de leer der praedestinatie bij Calvijn.
Tot op dat oogenblik had ik over het beginsel, dat inzet geweest is van den te Dordrecht kerkelijk beslechten strijd, weinig vernomen, dat mij bekoorde. Alle leerboeken over de Geschiedenis des Vaderlands, die mij in handen gegeven waren,
spraken met geringschatting over eene richting, die wel kerkelijk triumpheerde, maar zooals met kerkelijke triumphen
meer geschiedt, het in de historische ontwikkeling had afgelegd.
Mijns ondanks werd ik te Leiden geworpen in een critischen
smeltkroes, waarin ook het allercritiekste van hetgeen ik in
mijne jeugd had meegekregen, gelouterd of verteerd werd.
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Kuenen's schijnbaar nuchtere methode en Rauwenhoff's welsprekende voordracht oefenden een wegsleependen invloed op mij
uit, zoodat al wat ik aan ethische theologie had meegebracht,
gedaagd werd voor de vierschaar van een streng methodisch
weten.
En ik verloor het. Zonder het te beseffen werd ik gewikkeld
in het groote conflict tusschen de Christelijke religie en de
idealistische wijsbegeerte, die den tijdgeest beheerschte. Maar
diezelfde in mij aangewakkerde critische zin, die mij beroofde
van hetgeen ik eenmaal met eerbiedig opzien tot mijn leermeester had ontvangen, drong mij ook tot de vraag, of het modernisme, zooals ik het hoorde bepleiten, een vertrouwbaren
draaggrond van zekerheid bood. Zoo werd ik gedompeld in
eene bange geestelijke crisis. En daarmede kwam ik op dien
namiddag op het college van Prof. Acquoy over de leer der
praedestinatie bij Calvijn.
Nog hoor ik de eigenaardige intonatie zijner stem, zie
ik soms den glans, waarmede zijn oog kon tintelen,
gevoel ik van de charme zijner wetenschappelijke nauwkeurigheid, van den hartstocht der waarheid, die recht
doet zonder aanzien des persoons of der richting. Hij predikte
de waarde van wat hij noemde „eene wetenschappelijke consciëntie" en gaf ons een methodisch exempel van beoefening
der wetenschap in den edelsten zin. En op dien middag legde
hij de diepste gronden van Calvijn's levens- en wereldbeschouwing bloot. Hij deed Calvijn voor mij leven als den machtigen
religieusen denker, die ook de donkerste schaduwen der wereld
verlicht zag door den glans der Souvereine Majesteit Gods. Hij
ontdekte de teederste roerselen van Calvijn's religieus leven,
stelde hem in het volle licht zijner diepe afhankelijkheid van
het goddelijk Wezen. En ik zag hem als den drager van de
wondere kracht, die zich voortplantte door de eeuwen en de
volken, die hij tot nieuw leven heeft gewekt.
Maar genoeg, in dat uur ging mij een licht op ook over mijn
eigen levenscrisis. En sinds leefde de behoefte om in de grondslagen van het Calvinisme door te dringen en bij het licht van
het absoluut religieus en daarom strikt theologisch beginsel de
levensproblemen te zien. Zoo werd ik Acquoy's leerling in en-
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geren zin, gelijk hij mij sinds tot een vaderlijk Vriend is geworden.
En nu zult gij verstaan, waarom ik in dit uur spreek over de
leer der praedestinatie, die ik wel niet in haar geheel, maar
slechts in enkele punten zal belichten. En beschouw dan dezs
voordracht als een palmtak, die ik nederleg op de groeve van
dien Leermeester, die het woord sprak, waarin het goddelijk
licht des Geestes mij opging en die trouwens ook tot streng
methodisch wetenschappelijk werken verplicht.

Wanneer ik nu tot mijn onderwerp kom, moet ik eerst iets
zeggen over de methode van het Calvijn-onderzoek in het algemeen. Er is aan Calvijn's theologie een reusachtige arbeid besteed. Van Schleiermacher af tot nu toe had zij de belangstelling. En dat niet alleen als historisch verschijnsel, maar vooral
polemisch stond zij in het centrum. Natuurlijk ga ik nu aan den
rijken stroom der litteratuur voorbij om alleen er op te wijzen,
dat de uitgave van het Corpus Reformatorwn en Doumergue's
standaardwerk voor de kennis van Calvijn's theologie de
grootste beteekenis hebben. )
Verreweg de meeste onderzoekers, het blijkt uit hunne studieën, hebben echter het probleem, dat Calvijn's theologie ongetwijfeld stelt, niet met die objectieve onbevangenheid benaderd,
die noodig is om haar juist te verstaan en recht te doen wedervaren. Zelfs chauvinisme, waarvan men zou zeggen, dat het
aan de wetenschap vreemd moest blijven, speelde soms een
rol van beteekenis, naast de verblindheid, die richting-fanatisme baren kan.
Van Duitsche zijde werd naar aanleiding van Doumergue's
werk gezegd, dat het slechts voor Franschen bestemd was en
eene „Gesamtdarstellung und -beurteilung der Theologie Calvin's" nog moest gegeven worden „aber nun auf dem Boden
x

!) Jean Calvin, Les hommes et les choses de son temps par C. Dóumergue,
7 Tomes, 1899—1927, Ed. Qeorge Bridel et Cie, Lausanne.
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und aus dem Geiste deutscher Wissenschaft mit unseren Methoden und nach unseren Arbeitsmasstaben." )
Naar mijn liescheiden oordeel is er ook op het gebied der
historie slechts ééne wetenschap en kan maar ééne methode
de juiste zijn. Zij heeft ons Calvijn te geven, zooals hij waarlijk was. De wetenschap aanvaardt geen Calvijn, zooals de
onderzoeker zich hem wenscht, streeft niet naar een kunstig
verdichten, noch ook naar een philosophisch geconstrueerden
Calvijn. Zij wil ook geen Calvijn gemodelleerd naar het ideaal
van een theoloog, die er zijn eigen richting mede hoopt te pavoiseeren, maar zij is slechts tevreden met het beeld van den
levenden Calvijn. Zij streeft naar de zoo juist mogelijke teekening zijner gansche persoonlijkheid. Ook moet men om Calvijn
te leeren kennen niet beginnen met hem te confronteeren met
andere groote mannen van zijn tijd om alzoo te komen tot eene
taxatie van wat hij misschien wel zal hebben overgenomen,
b.v. van Luther, om alzoo een lauwerkrans te vlechten om het
hoofd van den nationalen held, die aan zulke eerbewijzen geene
behoefte heeft. )
Het is voor de kennis van Calvijn volkomen secundair of
van zijne praedestinatie-leer ook kan worden gevonden in L u ther's geschrift De servo arbitrio. Maar wel moet steeds in acht
genomen worden, dat als alle groote mannen, ook Calvijn een
kind van zijn tijd was, dat vrijwel alle geestelijke stroomingen
van zijne dagen voor zijne ontwikkeling beteekenis hebben gehad. Maar, en daarvoor was hij een man van genie, alle deze
bevruchtende invloeden verwerkte hij op oorspronkelijke
wijze, hij schiep ze om, terwijl hij ze bracht onder de belichting
x

2

!) Die Probleme der Theologie Calvins von Hermann Bauke, Leipzig,
1932. S. 5. Die Aufgabe, die demnach jetzt zu leisten ware, isl? die, elne
Gesamtdarstellung und — beurteilung der Theologie Calvins zu geben, also
etwa das, was E. Doumergue im IV und V Bande] seinas Calvin-Werk'es
für Franzosen geschaffen nat, aber nun auf dem Boden und aus dem Geiste
deutscher Wissenschaft, mit unseren Methoden und nach unseren Arbeitsmasstaben.
) a. a. O. S. 6. Denn die folgende Fragen musz man sich, wenn man
die Calvin-Forschung genau durchgeht, m. E . mit Notwendigkeit vorlegen.
Wie kommen z. B. A. Ritschl und seine Nachfolger zu ihrer ganz bestimmten
8
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zijns geestes, zoodat zij toch weder tot iets specifiek Calvinistisch werden. *)
En ook de wijsbegeerte, hoe groot ook hare invloed op de
theologie moge geweest zijn en nog is, kan niet als eene vertrouwbare leidsvrouw worden aanvaard door den theoloog.
Men moet er voorzichtig mede zijn, omdat zij het wezenlijk
religieuse metamorphoseert in een philosophisch theorema. Het
dogma is slechts product van het religieuse denken. De philosophische bewerking tast het aan in zijn typisch religieus karakter, verintellectualiseert het. De dogmen-geschiedenis, gelijk zij in de school van Hegel beoefend werd, wijst het uit.
Is niet voor Hegel zeiven ) God geworden tot „das an und für
sich Allgemeine" en werd alzoo de levende God der religie
niet een dood begrip, dat niets gemeen heeft met dien God, met
Wien de vrome verborgen omgang kent?
Om Calvijn recht te doen, moet hij verstaan worden zooals
2

Calvijn-Auffassung? Von seinen Gegnern ïst die Frage bisher meist ohne
naheres Eingehen einfach abgetan worden. Es ist aber unmöglich anzunehmen dass er, dem man doch zum mindesten eine ausgezeichnete Gabe der
Divination in der Historie nicht absprechen können, (und noch weniger natürlich seinen Nachfolgern, soweit sie Kirchenhistoriker von Fach sind)
aus reiner kirchlicher Polemik heraus Calvin als Schüler Luthers auf der
einen, als Intellektualisten und als im Banne des Mittelalters befangenen
Mann auf der anderen Seite behandelt, wenn nicht irgendwo zu dieser
Beurteilung in Calvin selbst vorhanden sind, mögen sie auch durch Ritschl
nicht immer richtig gedeutet sein. Eine analoge Erwagung aber muss natürlich über die andere Seite angestellt werden. Es ist ebenso unmöglich
zu glauben dass die reformierten Theologen mit ihrer gerade entgegengesetzten Erkenntnis und Beurteilung Calvins einzig und allein unter der
Macht konfessioneller Vorurteile stehen.
) Uit deze zelfstandige verwerking van grondideeën, die in de oudste
reformatorische periode bij Luther en anderen gangbaar waren, is dan
ook te verklaren, dat de verschillende leerstukken in het Calvinisme een
geheel eigenaardige aspect krijgen, waardoor zij, bij trekken van overeenkomst, toch nog een bijzonder karakter verkregen hebben. Zoo b.v. de leer
der rechtvaardigmaking, die niet met de Luthersche strijdt, maar anders
benaderd wordt. Zoo ook de leer van den „descensus ad inferos," en de
Avondmaalsleer. Dat Calvijn daarom door Loofs in zijn Leitfaden zum
Studium der Dogmengeschiehte, Halle, 1893. S. 427—438 als Epigoon der
reformatie gequalificeerd wordt, is zeker niet juist. Veeleer was hij de
l
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nu zeive naar aen diepen zin zijns wooras verstaan wil wezen.
En dat veronderstelt in den onderzoeker het vermogen om in
zijn gedachten-gang in te leven.
Ook mag hij niet behandeld worden, zooals nu kort geleden
Dr. A. J. M. Cornelissen, bibliothecaris der R. K. Universiteit te
Nijmegen, heeft gedaan in zijn geschrift „Calvijn en Rousseau,
een vergelijkende studie van beider staatsleer''. Deze geleerde auteur wil Calvijn meten met den maatstaf van Thomas
Aquinas. ) Doch reeds de afstand van eeuwen, de onvergelijkbare historische omstandigheden, maken zulk een veemgericht
onzuiver. Het zijn trouwens mannen van geheel andere orde.
Dr. Cornelissen kan niet inzien, dat Calvijn's theologie de ontplooiing is van een absoluut beginsel, omdat hij er geen oog
voor heeft, dat zulks bij Calvijn van geheel ander allooi is dan
bij Thomas.
Het is niet als eene antipapistische stoutigheid te waardees

groote denker der reformatie, die meer en beter dan eenige andere der
reformatoren de turbulente geestesstroomingen dezer periode had doorgedacht en in hare eenheid gegrepen. Er is bijna geen leerstuk van beteekenis, of Calvijn beschouwt het geheel zelfstandig in afwijking van de wijze
waarop het door Luther, Melanchton, Zwingli e.a. voorgedragen werd. Hij
was niet de epigoon der reformatie, maar veeleer hare exponent, in wien haar
eigenlijke wezen zich het klaarste openbaarde. Als zoodanig kon hij dan
ook eerst verschijnen niet aan het begin, maar aan het einde der reformatorische periode. Hij was de laatste der reformatoren.
2) Philosophie der Religion, Ed. Marheineke, Berlin, 1840. Th. L S. 88.
Mit der Hinweissung auf diese in unsrer Wissenschaft sich selbst rechtfertigende Entwickelung nehmen wir es zunachst als eine Versicherung
auf, dasz es Resultat der Philosophie ist, dasz Qott das absolut Wahre,
das an und fiir sich Allgemeine
ist.
) a. w. blz. 18. In een epiloog zullen wij de uitkomsten van ons vergelijkend onderzoek nog eens nagaan door de essentialia van Calvijn's en
Rousseau's leer te toetsen aan de leer van Thomas van Aquine. Wij dienen
de doctrine van den Aquiner als tertium comparationis, eerstens wegens
de autoriteit, welke deze geniet, tweedens wegens hare universaliteit, waardoor zij gesteld kan worden, zoowel tegenover het Calvinisme als tegenover het Rousseauisme, en op de derde plaats, omdat meerdere Thomistische theologische stellingen geacht worden nauw verwant te zijn aan
de Calvinistische, nauwer dan de overeenkomstige van andere richtingen
onder de Katholieke godgeleerden.
8
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ren, wanneer ik mij veroorloof op te merken, dat het naar mijn
oordeel geen gelukkige greep is geweest van Leo XIII, toen hij
in zijn encycliek „Aeterni Patris" in den jare 1879 tusschen de
Roomsche theologie en het Thomisme een levensrelatie decreteerde. Zoo ergens, dan geldt van de wijsbegeerte, dat hare
historie tevens de rechterstoel is, waarvoor zij verschijnt. Maar
dan wordt eene theologie, die voor zich de eeuwige onveranderlijkheid opeischt, mede voor die vierschaar gedaagd. Mij
schijnt dit een gevaar voor de kerkleer zelve.
Maar, ik erken het, Thomas en Calvijn zijn beide groote mannen. Ik zal ze in één zin vergelijken om het onderscheid duidelijk te maken, dat Dr. Cornelissen niet heeft ontdekt. Thomas
was een Christen met zijn hart, een Aristoteles met zijn hoofd
en Calvijn was een Christen met zijn hart en Christen met zijn
hoofd. Beiden waren zij denkers. Thomas in zijne cel, Calvijn
te midden van de geweldige worsteling zijner dagen in het
volle rijke menschenleven. Hij dacht niet naar de wijze van
Aristoteles, maar uit het bewustzijn van de denkers in de Heilige Schrift. Hij greep naar het levensideaal, dat de eerste
Christengemeente tot op den huidigen dag aan de menschheid
voorhoudt. Hij dacht rein religieus en was er zich van bewust,
dat hij zich niet moest laten beheerschen en leiden door de
philosophie der Ouden, die, hoe schoon zij ook mocht zijn, toch
immers niet ontsprongen was aan den levensader van Gods
Kerk. De Scholastiek heeft hij geacht, als zij zeide wat hij
dacht, maar overigens was zij hem een wetenschap van den
schijn, die slechts leerde, hoe fijn het formeele denken zijne
distincties spinnen kon, maar de waarheid brengen, kon zij
niet. Die kon slechts ontvangen worden uit Gods openbaring in
natuur en Schriftuur. Calvijn was absoluut 'religieus in zijn denken. In het wezen der religie zelve was hem gegeven het harmonisch gesloten grondbeginsel, dat Dr. Cornelissen niet kon
ontdekken. In Gods licht schouwt Calvijn het gansche wereldproces. Van Hem leidt hij het af in zijne totaliteit, zoowel als in
de in onze oogen nietigste bijzonderheden. Over de wereld der
verschijnselen met hare naar ons oordeel onverzoenlijke tegenstellingen en ondoorgrondelijk, mysterieuse complicaties, waarvoor het leven ons plaatsen kan, gaat voor Calvijn het godde-
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lijk licht op. Hij is zich niet alleen diep bewust van onze menschelijke beperktheid en eindigheid, maar ook van de limiet der
openbaring Qods. En over wat deze grenzen overschrijdt,
poogt hij geen wijsheid zich te scheppen door ijdele speculaties,
die, hoe geleerd zij zich aandienen, „docta ignorantia" zijn.
De geopenbaarde dingen zijn voor den mensch, de verborgene
Qodes. Maar die grenzen moeten dan ook streng geëerbiedigd ). De mensch moet mensch blijven en God moet hij God
laten. Dus was hij welbewust en principieel tegenstander van
het anthropomorphisch, philosophisch geknutsel, dat met zich
steeds verfijnende distincties den afstand trachtte in te krimpen, die eindig en oneindig scheidt. Voor Calvijn's denken zijn
het absolute en het relatieve-eindige principieel verscheiden.
Het eeuwige Gods en het eindige van het schepsel benaderen
elkander niet langs logischen weg. Zij zijn twee gegevenheden,
welker betrekking berust op de creatuurlijke daad Gods, die in
het menschelijk bewustzijn zich als religieus afhankelijkheidsgevoel reflecteert.
En die verhouding is dus niet alleen eene physische, maar
strekt zich ook uit over het ethische leven. Gods recht is
eeuwig als zijn Wezen en in Zijn licht staat voor Calvijn's bewustzijn de menschheid in hare zedelijke ontwrichting. Ook in
hare diepten daalt hij af om er de sprake der consciëntie te beluisteren. Hij doorvoelt hare innerlijke zedelijke gebroken1

1) Institutio, (Ed. Schipper, Amst- 1667), III; 21; 1. Neque enlm aequum
est ut quae in seipso abscondita esse voluit Dominus, impune homo
excutiat: et sapientiae sublimdtatem (quam adorari et non apprehendi
voluit, ut per ipsam quoque admirabilis nobis foret) ab ipsa aeternitate
evolvat. Quae nobis patefacienda censuit voluntatis sua arcana, ea verbo
suo prodidit. Censuit autem, quatenus nostra interesse nobisque conducere
providebat. Ibidem, III, 23, 8. Quare in corrupta potius humani generis
natura evidentem damnationis causam, quae nobis propinquior est, contemplemur, quam absconditam ac penitus incomprehensibilem inquiramus
in Dei praedestinatione. Neque immensae Dei sapientiae submittere
hucusque ingenium pigeat, ut in multis eius arcanis succumbat. Eorum
enim quae scire nee datur, nee fas est, docta est ignorantia, scientiae
appetentia, insaniae species.

13
heid. ) Maar zooals eeuwig is Zijn recht, zoo is ook eeuwig
Zijn ontfermen. Een ontfermen zoo teeder, dat Hij in Christus
één wordt met de lijdende menschheid om haar op te voeren
tot hare eindbestemming in het Koninkrijk Gods.
Ook Calvijn kent, evenals Thomas, eene teleologie. Wel niet
als die van Aristoteles, wiens begrippen-hiërarchie haar hoogtepunt bereikt in een Godsbegrip, dat als het algemeenste ook
het allerreëelste zou zijn. Voor Calvijn is alleen God en is de wereld Zijn creatuur, dat de Majesteit van Zijn Wezen openbaren
moet. En daarom het wereldproces, dat Zijne openbaring is,
schrijdt voort naar zijne voleinding. En de drijfkracht daarin
gaat uit van den in alle creatuur inwonenden goddelijken
Geest, die reaal maakt de wereldidee door God gedacht in Zijn
eeuwigen Logos. ) De voorzienigheid Gods is zonder teleologisch beginsel niet mogelijk.
x

x

) Als dan ook Dr. Cornelissen a.w., blz. 22 spreekt van Calvijn's angst
om met de menschehjke rede de geloofspunten te benaderen, dan miskent
hij Calvijn, die daarom van die philosophische bewerking der geloofsstukken niet wil weten, omdat deze daardoor worden gemaakt tot wat zij niet
zijn. En zoo is ook de antithese tusschen God en mensch voor Calvijn in
het begin zijner Institutie iets anders dan Dr. Cornelissen zich voorstelt
in zijne vergelijking met & Th. I. 1, 3. Indien hij zich bij die vergelijking
objectief en zonder vooringenomenheid er rekenschap van gegeven had,
dat Calvijn van eene geheel andere kennis spreekt dan Thomas, van eene
„cognitio", niet van eene „scienta", dat Calvijn verre blijft van alle philosophische speculatie, maar slechts handelt over eene practikale, strikt religieuse kennis, die voor de kennis der zonde van zoo groote beteekenis is,
dan zou hem terstond het onvergelijkbare dezer twee ongetwijfeld groote
mannen duidelijk geworden zijn. Daarom zegt Calvijn: I, 1, 1 Ita ex ignorantiae, vanitatis, inopiae, infirmitatis, pravitatis denique et corrptionis propiae sensu recognoscimus, non alibi quam in Domino si tam
esse veram sapientiae lucem, solidam virtutem bonorum omifum
perfectam affluentiam, justitiae puritatem; atque adeo malis noscns
ad consideranda Dei bona excitamur: nee ante ad illum scrio
aspirare possumus, quam coeperimus nobis ipsis displicere. Hier hebben
wij dus niet te doen met een speculatief kennen, maar met het reine, religieuse, bevindelijke kennen en religieus beleven, dat van intellectualistische
speculaties der philosophie principieel te onderscheiden is.
1

r

) Instit. I, 16. Verzet zich Calvijn met nadruk tegen de wijsbegeerte
van Epicurus. Doch deze Calvinistische theologie is weer niet philosophisch,
doch rein religieus: Quisquis vero edoctus est Christi ore, capillos omnes
x
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In het wezen der religie is het uitgangspunt voor de verklaring van Calvijn's levenswerk, dat ongetwijfeld systematisch is.
Het is geene philosophie als het Thomisme, geen vrucht van
speculatie, maar geworteld in een levensfeit, dat bewustzijnsgegeven is. En alle tegenstellingen, die het wereldleven als onverzoenlijk voor ons denken stelt, worden door Calvijn aanvaard. Hij blijft er mede staan voor de grenzen van het voor
ons onkenbare van het absolute Wezen zelf. Met den apostel
zegt hij met betrekking tot de allerlaatste levensvraag, die ook
Thomas niet beantwoorden kan: zal ook het maaksel tot dengenen, die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij
alzoo gemaakt? (Rom. 9 : 20) En voor de donkerste schaduwen, waar onze menschelijke ziel ineenkrimpt onder de smarten
van het zedelijke mysterie, vraagt hij met Paulus: „Is er onrechtvaardigheid bij God?" En met hem antwoordt hij: „dat
zij verre". Als hij niet meer kan kennen, dan komt uit zijn
religieus bewustzijn het geloof op, dat God een licht is en
gansch geene duisternis in Hem is. En dan weigert hij het
maak- en stukwerk van het spel des denkers, dat slechts een
surrogaat kan bieden ter vervanging van de levensrealiteit. En
eerbiedig blijft hij staan voor wat in dit leven verborgenheid
is en blijven zal.

II.
De groote tegenstelling in Calvijn's theologie, de oer-tegen| stelling, om met Dr. Cornelissen te spreken, is niet door het
I denken voortgebracht, maar gegeven in het religieus bewust* zijn zelf. God is God, 'het schepsel schepsel. Zij verschijnt met
capitis sui esse numeratos, causam longius quaeret, ac statuet quoslibet
eventus occulto Dei consilio gubernari- Ac de rebus quidem inanimatis sic
habendum est, quamvis naturaliter singulis indita sit sua proprietas, vim
tarnen suam non exerere, nisi quatenus praesenti Dei manu diriguntur.
Sunt igitur nihil aliud quam instrumenta, etc. En dan wijst hij op de
schoonheid der natuur en op hare organisatie, op de jaargetijden enz., om
dan no. 3 te besluiten: sed arcano Dei consilio sic (omnia scl.) regi, ut
nihil contingat, nisi ab ipso sciente et volente decretum.
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de openbaring van het absolute in de wereld van het eindige.
In die tegenstelling ligt de grens van het menschelijk kennen.
Voor Calvijn is het onkenbare verborgenheid. ) En hij weigert er naar te streven hetgeen verborgen is te vervangen
door logische constructies, die rein fictief zijn, als ook om door
spitsvondige distincties eener scholastieke philosophie de grenzen te overschrijden aan het creatuurlijk denken gesteld. Als
het waar is, wat ook Thomas gezegd heeft, dat God in allen en
in alles „intime" werkt ), dan blijft Calvijn daarbij en poogt
niet dat werken van den absoluten God aan te passen bij het
werken van menschen. Hij zoekt niet naar eene creatuurlijke
causaliteit naast en onafhankelijk van de goddelijke. Alle creatuurlijke causaliteit hangt af van God. Voor Calvijn ligt alle
creatuur aan Gods Vaderhart. Elke klopping van ons hart, elke
ademtocht, elke polsslag is van oogenblik tot oogenblik verwekt door den Geest Gods, die in alle schepsel inwoont, levenwekkend. ) Hier is geene plaats voor een concursus van menschelijk en goddelijk werken, maar alleen voor onmiddellijke
werking Gods, die de wereld zet, haar doet zijn, zooals zij is. In
l

2

3

) Dr. Cornelissen spreekt van het „geheim". En hoewel dit een synoniem is van „verborgenheid", is er toch onderscheid. Calvijn spreekt van
.mysterie" en wijst Inst. IV; 14; 2 op Col. 1 : 26 en op Tim. 3 : 16. Ook
II, 2. 20, waar hij naar aanleiding van 1 Cor. 2 : 14 uiteenzet: Quid istud
significat? quia humanae perspicaciae penitus abscondita, par solam
Spiritus revelationem patefiunt. En zoo spreekt hij Hl, 21; met een beroep
op Deut. 29 : 29 van „arcana Dei" en ook weer van een Consilium
absconditum. Men moet echter wel in het oog houden, dat er door Calvijn
over den laatsten grond der praedestinatie gesproken wordt als van iets,
waarvan God de kennis ons heeft onthouden. En dit is niet een geheim,'
maar eene verborgenheid, die niemand kan kennen, omdat zij buiten het
bereik van het menschelijk kenvermogen is.
x

) Dit wordt door Dr. Stoeckl en 1'Abbé L. Crolet in het resumée van
Doctrine philosophique de S.Thomas d' Aquin, Paris 1890, aldus omschreven, no. 147-no. 161, p. 154, no. 151 1'homme ne peut vouloir qu'en vertu
de 1'action de Dieu.
2

3) Instit. I, 13, 14. Ille (sc. Spiritus Sanctus) enim est, qui ubique diffusus omnia Sustinet, vegetat et vivificat in coelo et in terra. Jam hoe ipso
creaturarum numero eximitur, quod nullis circumscribitur finibus. Sed
suum in omnia vigorem transfundendo, essentiam, vitam et motionem
illis inspirare, id vero plane divinum est.
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Calvijn's theologie is geen spoor, dat wijst naar een deïsme,
hoe zwak ook.
Is hij dan geen pantheïst? Neen, omdat het wezen der
religie hem dit verbiedt. 'Hij zou het geweest zijn, als hij philosooph was geweest als Thomas. Maar nu blijft hij staan voor
de grenzen zijner eindigheid. Het bespiegelend geknutsel om
het creatuurlijk werken in zijne zelfstandigheid te rijmen met
het werken van Hem, in Wiens hand onze adem is en bij Wien
alle onze paden zijn, snijdt hij af. Weg met de poging om de
voorwetenschap Gods van Zijn werken los te maken en alzoo
het schepsel te stellen in een graad van onafhankelijkheid
Weg met al het getheoretiseer over middeloorzaken, dat
gepaard was met de leer van de „formae substantiales" tot in
het oneindige onderverdeeld, welker onzin door Gassendi en
Descartes, laat ons hopen voor goed, is opgeruimd. )
2

1) Instit. III, 22, 0. Quod si certare substilitate libeat, non deest quo
istam Thomae argutiolam retundamus. Ipse contendit, gloriam electis quodammodo praedestinari ex meritis, quia gratiam illis praedestinat Deus
qua gloriam merantur. Quod si contra excipiam, praedestinationem ad
gratiam electioni ad vitam subservire, esseque eius veluti pedissequam?
gratiam iis praedestinari quibus gloriae possessio jam diu assignata sit:
quia in justificationem ex electione filios suos adducere Domino placeat?
Inde enim sequetur, praedestinationem gloriae causam potius esse praedestinationis gratiae, quam è converso. Sed valeant haec certamina, ut
sunt supervacua inter eos qui satis sapientiae sibi in verbo Dei esse
ducent.
2) Oeuvres philosophiques de Leibniz, par Paul Janet, Paris, 1900. Introduction, p. XI. Oti croit peut-être que Molière, Malebrauche, et tous
ceux qui, au XVIIe siècle se sont moqués des formes substantielies, ont
calomnié le péripatétisme scolastique, et lui ont imputé de gratuites absurdités. Mais que 1'on lise dans Toletus 1'explication suivante de la production du feu: La forme substantielle du feu, dit Toletus, est un principe
actif, par lequel le feu, avec la chaleur pour instrument produit le feu,
Cette réponse n'est-elle pas plus absurde encore que la virtus dormitiva?....
Non seulement la théorie des formes substantielles ou accidentelles conduisait a des non-sens de cette espèce, mais encore elle entrainait
a des.erreurs qui éloignaient de toute recherche éclairée des vraies causes.
Par exemple, comme parmi les corps les uns tombent versa terre, les
autres s'élèvent dans Pair, on disait que la forme substantielle des uns
était la gravité, et la forme substantielle des autres la légèreté. Ibid. p. Xlle
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Als Calvijn de werkelijkheid aanschouwt, de wereld met
haar wonderen rijkdom van levensvormen, het heir des hemels aan het nachtelijk firmament, en in hem komt de zielsfluistering op, die het mysterie wekt: van waar zijn zij? Dan antwoordt hij met den ziener op Patmos: „door Uwen wil zijn
zij en zijn zij geschapen" (Openb. 5 : 11). Daarin is gegeven
de grondslag der praedestinatie. Gods daad is niet slechts beslissend voor de eeuwige orde, die opkomt uit deze wordende
wereld, maar ook voor deze wereld in hare wording uit het
onzienlijke. Heeft God niet gezegd: „Ik schep een nieuwen hemel en eene nieuwe aarde?" Welnu zij komen op krachtens
Gods werken door en in dit scheppingsleven. En daarom de
mensch is mensch, het dier is dier, de plant is plant, niet omdat
zij dit verkozen hebben, maar krachtens Gods daad ). Dit is
praedestinatie die doorgaat in de wereld van het oneindig
groote, in die van het oneindig kleine en ook in de geestelijke
schepping. Gij gevoelt het, hier spreekt het diep gevoel der
volstrekte onafhankelijkheid, dat het wezen der religie typeert.
Het is de religieuse benadering der wereld in hare verhouding
tot haar grond. Wie de praedestinatie bij Calvijn wil verstaan,
moet daarin afdalen. Daarom juist wekt hij op zich daarvan
zeker te weten, haar te kennen als de worteldaad, waaruit
ook Gods Kerk opkomt. Maar omdat het een religieus
beleven is, waarschuwt hij tegen ijdele speculatie, tegen
„curieuslijk" onderzoeken naar wat onkenbaar is. Wie
6

Les abus de la théorie des formes substantielies, qualités occultes, vertus
sympathiques avaient été tels que ce fut une véritable délivrance, lorsque
Gassendi, d'une part et, de 1'autre Descartes vinrent fonder une nouvelle
physique, etc. p. XIII. Pour le physicien et pour le chimiste les forces ne
sont que des mots représentant des causes inconnues. Pour le métaphysicien, ce sont des activités véritables. p. XXVII. En résumé, suivant
Leibniz, tout être est actif par essence. Ce qui n'agit pas, n'existe pas:
quod non agit non existit. Or tout ce qui agit est force. Zoo werd dus het
universum een dynamisme. Calvijn zou van deze dynamis zeggen, dat Qod
haar van oogenblik tot oogenblik doet zijn en werken. Instit. III, 24, 3.
)
Bid. III, 22, 1. Respondeant cur hominus sint magis quam boves aut
asini: quam in manu Dei esset canes ipsos fingere ad imaginem suam
formavit.
6
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zal antwoord geven op de vraag, waarom elk schepsel
is, zooals het is. Het „waarom?" Gods is ons verborgen. En
eerst dan zou er recht zijn aan Calvijn dit appel op het
mysterie te verwijten, als er een wijsgeer was opgestaan,
voor wien het mysterie niet bestond. Wat God verborgen
heeft, wil Calvijn verborgen laten. Wie op de school des Heiligen Geestes onderwezen wordt, leert niet te weinig, noch te
veel. Zoo dringt Calvijn ons voor Gods aangezicht om er neer
te leggen, wat wij niet kennen kunnen om in stille zielsontroering Zijne goddelijke Majesteit te aanbidden.
Maar de praedestinatie heeft een individueelen prikkel. Als
Calvijn er over spreekt, dan is het als het kind van God, dat
de liefde des Vaders geniet in de gemeenschap des Zoons, en
vraagt: hoe kwam ik tot de bron des levens, waarom drink
ik het water des heils te midden eener wereld, die daarvan
niet schijnt te weten? Hoe weet ik, dat ik Gods kind ben?
En zijn antwoord luidt: het is de vrijmacht van genade, eene
eeuwige Godsdaad, mij bekend geworden in den tijd en daarom onverliesbaar, eeuwig zeker.
Daar is dus geen plaats voor de onderschikking van „praescientia*' en „praedestinatio" der scholastieke theologie. Er is
ééne daad Gods, een eeuwig voornemen, een eeuwig „decretum", dat werkelijkheid wordt. Door het geloof verstaan wij,
dat de wereld door God is toebereid, alzoo, dat de dingen, die
men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.
Zoo komt het gansche wereldleven uit de onzienlijkheid op. Van
oogenblik tot oogenblik gaat dat proces door. Poincaré heeft gezegd ) : „La pensée n'est qu'un éclair au milieu d'une longue
nuit." Calvijn zou zeggen van het gansche heelal met den
profeet: „dat men wete van den opgang der zon en van den
ondergang, dat er buiten God niets is, dat Hij het licht formeert en de duisternis schept" en dat alles is verwerkelijking
van Gods eeuwig denken. Dus niet een eeuwige nacht met een
flikkering van licht, maar licht uit licht, dat ook de duisternis omvangt. Alle wereldleven is dus gebonden aan
wet. Het hoogste en het laagste, ja ook het hoogste leven van
7

7)

La valeur de la science, p. 276.
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den geest. En het werelddrama met alle millioenen figuren,
die er in handelen, wordt beheerscht door de wet van
Gods eeuwig scheppend denken, waaraan niets onttrokken is.
A l wat dus in dit wereldproces opkomt tot historisch leven,
wortelt in den grond, die ook het menschelijke draagt. Wat
wordt, vindt daarin de verklaring van zijn oorsprong. Ook het
zedelijk leven, ook des menschen zonde-mogelijkheid. Als zedelijk schepsel staat de mensch, met al wat tot het wezen van het
zedelijke behoort, in dezelfde absolute afhankelijkheid van
God, die. al het creatuurlijke kenmerkt. Wanneer geen haar
van ons hoofd, geen musch ter aarde vallen kan zonder den
wil des hemelschen Vaders (Matth. 10 : 29, 30), hoe zou dan
de gevallen menschheid in den afgrond van haar zondedood lijden buiten en zonder dien wil! Voor Calvijn is ook in
de donkerste schaduw geen toeval zonder meer, geen vrucht
van creatuurlijke willekeur te zien, die niet haar laatsten grond
in Gods wereldidee zou vinden. Waarom is deze wereld dan
geen paradijs der heerlijkheid en de wanklank der zonde niet
eeuwig stom gebleven in deze schepping? Waarom is het leven der menschheid geen toonbeeld van harmonisch opstreven naar hare voleinding en kon zij Gods heerlijkheid niet vertolken, zonder dat zij gaat door het dal der schaduwen des
doods? Voor Calvijn kan dit geene vraag zijn, want deze wereld is gegeven. Het zou „casus non dabilis" zijn haar anders
zich te denken, dan zij werkelijk is. Strijd is de grondtoon in
alle leven. Waarom zij zoo is en niet anders? Geen wijsgeer
kan die vraag beantwoorden. Ook Thomas niet, want zij
brengt ons buiten de grenzen van ons kenvermogen.
Doch hier staan wij voor het conflict. Indien dit wereldproces de schepping Gods is, indien het alles dan is, zooals Hij
het verordineert, kan er dan nog zonde en schuld zijn in den
diepen zin der Schrift? Dat conflict vraagt niet slechts bij Calvijn, maar ook in de wijsbegeerte met name van Spinoza, de
aandacht. Indien God dan de eeuwige Schepper is, die niet
moede noch mat wordt ons te dragen in onzen diepsten levensgrond, die het hart ook van den moordenaar kloppen doet, als
hij zijn misdaad bepeinst en voltrekt, die den arm sterkt,
wanneer het moordend staal wordt geheven, die zelfs de
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machten der duisternis een eeuwige existentie biedt, is er dan
nog schuld bij het schepsel en wordt dan Qod niet auteur ook
der zonde?
Ook bij die ontroerende vraag blijft Calvijn trouw aan de
eenheid van het religieuse denken, dat alle dingen met Gods
werken in contact brengt en houdt. Hij heeft, zooals ik reeds
opmerkte, voor „causae secundae", die als bij Thomas betrekkelijk vrije oorzaken zijn zouden, geen plaats, omdat hij God
en schepping, hoewel steeds onderscheiden, nimmer en nergens scheiden kan. Hij heeft geene ruimte voor de astrologische speculaties van Thomas, die naar Aristotelisch exempel
hoogere intelligenties eene vrije inwerking geeft op de creaturen van lager orde. Want hooger en lager, het is al in Gods
hand. Slechts eene physische werking kan er natuur-noodwendig op deze wereld uitgaan van buiten, naar de orde Gods in
de natuur. En van geestelijke en zedelijke inwerking van geest
op geest kan niet verder sprake zijn dan het eeuwig denken
Gods bepaalt, die immers tot de zeeën in haar woeden zegt:
„tot hiertoe en niet verder."
Voor Thomas zou de wereld volmaakter kunnen zijn, al is
zij in verband met haar doel toch de beste. De voorwetenschap Gods, wilsvrijheid in relatieven zin, het feit der zonde,
meent hij te kunnen verzoenen door de invoering van eene
gradatie in de volmaaktheid der schepselen. Schepselen, die
het kwade niet vermogen, staan op hooger trap van volmaking, dan zij die vallen kunnen. Maar waarom zijn zij dan niet
alle even hoog verheven en staat dan de lagere zooveel lager
door de scheppende daad? Om aan de mogelijkheid van het
kwaad ruimte te bereiden, spreekt Thomas van de toelating. Het
kwaad wordt toegelaten, opdat er grooter goed zal worden bereid. En de „causae secundae" zijn de dragers eener contingentie, die echter, hoe contingent ook, toch altijd in haren
„eventus" moeten kloppen met de voorwetenschap Gods.
Het is duidelijk, dat hier in de Aristotelische vormen een anthropomorphisme den toon aangeeft, dat naar den maatstaf van
het menschelijke, eindig en beperkt, aan dwaling onderhevig
kenvermogen, het goddelijk Wezen meten wil. Welnu, Calvijn
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Kent geen „toelatende , toeziende uod, die als aanschouwer
der wereld „in otio cum dignitate" nederzit. Maar de schuld
dan en de straf en de zedelijke verantwoordelijkheid en hare
categorische eisch? Calvijn blijft met betrekking ook tot dit
alles volharden in zijne religieuse afhankelijkheid. Hij wijst de
gekunstelde anthropomorphe distincties af. Hij erkent geene
inerte „praescientia Dei", die buiten Gods praedestinatie
staat ). In Gods wetenschap is Gods werken. Gods scheppend
denken doet zijn. God, die Pharao's hart verhardde en, naar
Paulus zegt, verhardt dien Hij wil en Zich ontfermt diens Hij
x

!) Instit. III, 21, 5. Praesc'entiam quum tribuimus Deo, significamus
.omnia semper fuisse ac perpetuo manere sub eius oculis: ut eius notitiae
nihil futurum aut praeteritum, sed omnia sint praesentia; et sic quidem
jPraesentia, ut non ex ideis tantum imaginetur (qualiter nobis observantur
ea quorum memoriam mens nostra retinet) sed tanquam ante se posita
vere intueatur ac cernat. Atque haec praescientia ad universum mundi
ambitum ad omnes creaturas extenditur. III, 22, 6. waar Calvijn in verband met Christus' verschijning naar aanleiding van 1 Petr. 1 : 2 en 20,
opmerkt, dat door die voorkennis eigenlijk wordt uitgedrukt „ a r c a n a illa
praesdestinatio". E n zoo vraagt hij met betrekking tot Christus' middelaarschap: Quid enim insulsius aut frigidius quam Deum e sublimi spectasse
unde ventura esset humano generi salus? III, 23, 4. Fatetur quidem Apostolus, eam subesse divinis judiciis profunditatem, a qua mentes omnes
hominum absorbendae sint, si conentur eo penetrare. Sed docet etiam quam
indignum sit ad eam legem redigere D e i opera, ut simulac eorum ratio
nobis non constiterit, improbare audeamus
A c prodigiosus est hominum furor, dum ita rationis suae modulo subjicere appetunt quod immensum est. III. 23, 6. Ecce, quum rerum omnium dispositio in manu D e i sit,
quum penes ipsum resideat salutis .ac mortis arbitrium, consilio nutuque
suo ordinat, ut inter homines nascantur, ab utero certae morti devoti, qui
suo exitio ipsius nomen glorificent. Siquis causetur, nullam eis inferri
necessitatem ex Dei providentia, sed potius ea conditione ab ipso esse
creatos, quoniam futuram eorum pravitatem praeviderit; neque nihil dicit,
neque totum. Solent quidem interdum hac solutione uti veteres, sed quasi
dubitanter. Scholastici vero in ea quiescunt, acsi nihil contra opponi posset.
Hij sluit zich dan aan bij Valla, homo alioqui i n sacris non admodum
exercitatus, qui supervacuam esse hanc contentionem ostendit: quoniam
et vita et mors divinae magis voluntatis, quam praescientiae sint actiones.
E n zoo besluit hij dan, dat God de dingen weet, zooals Hij ze verordineerd
heeft: frustra de praescientia lis movetur, uti constat ordinatione potius
et nutu omnia evenire.
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wu, is ae AioescniKKer, aie net wereldproces voor tijd en
eeuwigheid leidt naar Zijn Raad. En wie hier tot het licht komt
en zich verblijdt in Qods heil, dat in Christus wordt bereid, hij
zal weten van zijne verkiezing voor de grondlegging der wereld en de roeping verstaan, dat hij voor God moet wezen onberispelijk in de liefde. En wie daaronder niet valt? Die vraag
dringt hem diep ontroerd te schouwen in de donkerheid van
een nacht, waarin God ook is, maar in het eeuwig conflict tusschen het zedelijk ideaal en de nimmer zwijgende klacht der
consciëntie. Ontroerd door de liefde tot den naaste, dieper nog
door de majesteit van Gods recht, stamelt hij met siddering van
het „decretum horribile!" )
Misschien was er in het Calvinisme niets, dat meer de
zwakke zielen afgeschrikt heeft dan die moed om waar te zijn
en ook tot daartoe aan het absoluut religieus beginsel trouw
te blijven. Laten wij daarom een oogenblik naar de werkelijkheid zien. Hoe bestaat de wereld, waarin wij leven?
Niet slechts in deze dagen, nu eene geweldige, ongekende crisis zich schroeft door het leven der volkeren en als
een typhon nrillioenen neerwerpt in nameloos leed. Niet slechts
nu wij met vreeze denken aan Schiller's woord: „das Schrecklichste aller Dinge ist der Mensch in seinem Wahn".
Het staat thans klaarder voor ons bewustzijn, maar van den
beginne is het leven der wereld lijden, niet in den physischen
zin als bij Buddha, maar ethisch, wijl zij worstelt met God. Die
titanische strijd, waarin de eenheid van het absolute recht en
de absolute zich openbaart, staat voor Calvijn in eeuwig licht.
Hij huivert bij den aanblik van het ethisch-dramatische karakter
der wereldhistorie, bij een doorvoelen van het lijden in den
strijd der wereld.
Ja, het is een mysterie, hoe in Gods schepping het lijden
zoo diep kan vlijmen, omdat zij de schepping is van Hem, die
2

) 1. L 7. Iterum quaeso, unde factum est ut tot gentes una cum llberis
eorum infantibus aeternae morti involveret lapsus Adae absque remedio,
nisi quia Deo ita visum est? Hic obmutescere oportet tam dicaces alioqui
linguas. Decretum quidem horribile, fateor: inficiari tarnen nemo poterit
quin praesciverit Deus quem exitum esset habiturus homo, antequam
ipsum conderet; et ideo praesciverit quia decreto suo ordinarat2
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zelve zegt: „God is liefde". Maar sta nu hierbij stil. A l ware het
nu eens niet een lijdende menschheid, doch slechts ééne enkele
made, die moeizaam schuifelt door het stof onder onzen voet
en smart voelde branden in hare ziel; al ware het slechts één
enkele mug, die vrolijk gonsde door de zwoele zomerlucht en
machteloos neerzonk onder stervenssmart, dan zouden wij
nog staan voor dat zelfde lijdensmysterie, dat ons nu klemt,
benauwt soms en benardt.
Op het laatste „waarom?" Op de laatste vraag, die opkomen
moet en waarop geen wijsgeer, ook Thomas niet, het antwoord
geven kan en waarover alle menschelijke wetenschap, hoe
diep zij doordringe, moet zwijgen; bij dat laatste, dat de
mensch zou willen doorgronden, maar niet doorgronden kan,
staat Calvijn met den onafwijsbaren eisch van het religieus
bewustzijn. God schept ook de nachtzijde van het menschelijk leven en ook die nacht, gelijk de nachten in de natuur,
is toch omvangen door het eeuwig licht van Hem, in Wien
gansch geene duisternis is. En op de vleugelen van zijn religieus geloof vaart hij opwaarts en hij aanschouwt in de
glorie van Gods Wezen, dat Zichzelven tot eene wet is, de gerechtigheid van Hem, die gerechtigheid liefheeft, en die niet
menschelijk kan of mag gemeten. ) En daarom de mensch zal
zwijgen voor Gods aangezcht. Zwijgen? Neen, maar bekennen,
dat Hij alleen God is.
En de onafwijsbaarheid dan onzer zedelijke verantwoordelijkheid? Calvijn heeft ook oog voor den categorischen imperatief in het zedelijk leven. Hij heeft ontdekt, dat er een innerlijk
levensconflikt woelt tusschen het religieus en het zedelijk bewustzijn. Het religieuse bewustzijn kan niet aflaten van zijn volstrekt afhankelijkheidsgevoel en dus geen creatuur en geen
creatuurlijk leven kennen buiten God, ook het zedelijk worstelen niet. En het zedelijk bewustzijn kan niet aflaten van den
x

i)
C. 1. III, 23, 4. Ad Dei naturam si proprie pertinet judicium facere,
justitiam igitur naturaliter amat, injustitiam aversatur. Proinde non quasi
deprehensus foret Apostolus, ad cuniculos respectavit; sed indicavit
altiorem esse justitiae divinae rationem, quam ut vel humano modo metienda sit, vel ingenii humani tenuitate possit comprehendi.
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last, door de verantwoordelijkheid opgelegd, de sprake der
beschuldiging niet doen zwijgen, die tot ons zegt: „die man
zijt gij". En wat doet nu Calvijn met dit conflict? Hij verdoezelt het niet, zoekt geen logisch onmogelijke vergelijkingen
over evenwijdige lijnen, die in den hemel een snijpunt zouden
kunnen hebben. Hij poogt niet met scholastieke spitsvondigheid aan den klem van dat conflict te ontkomen. Hij blijft zichzelven getrouw, staat met eene objectiviteit, die de werkelijkheid niet te kort doet, maar haar neemt, zooals zij is. Doch
laat ik u zijn eigen woord voorleggen: De mensch valt: „Dei
providentia sic ordinante: sed suo vitio cadit." Qods „providentia" ordineert het, doch de mensch valt door eigen feil. )
In deze formule stelt hij naast elkander twee waardeeringsoordeelen, beide in het menschelijk bewustzijnsleven gegrond.
Het religieuse oordeel stelt hij naast en boven het ethische. Qods
ordinantie en 's menschen zedelijke wezenseischen. De mensch
staat als zedelijk wezen ook in Qods licht, is alzoo ook zedelijk schepsel Qods. Schepsel Qods en responsabel krachtens
schepping. Gods bestuur heerscht over den zedelijk-verantwoordelijken mensch. En Calvijn weigert elke poging tot een
logisch verzoenen. Zou hij dit beproeven, dan zou hij beide
in hun wezen moeten aantasten. Hij doet aan beide recht als
aan twee waardeeringsvormen, gegeven in het leven zelf.
In de levende werkelijkheid is meer waar dan logisch en
niet al wat logisch is, kan waar geprezen. Logisch kan slechts
zijn, wat valt binnen de grenzen der logiek. Met Kant ben ik
van oordeel, dat het „zijn" als zoodanig geen praedicaat is
van het begrip. ) Zoo is ook de constateering van meervoudige waardeeringsvermogens in de menschenziel geen vraag
van logiek, maar van juiste kennis van het menschelijk psychologisch leven. In elk mensch leven potenties, die zich wel laten
constateeren, maar niet logisch laten verklaren. Calvijn handhaaft beide ongerept.
En het conflict dan? Hij doet niet alleen geene poging
2

3

2) Inst. III, 23,8. Ubi mentionem gloriae Dei audis, illic justitiam cogita.
Justum enim esse oportet quod laudem meretur. Cadit igitur homo, Dei
providentia sic ordinante: sed suo vitio cadit.
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om het op te lossen, maar hij weigert het en blijft
het menschelijk kennen wijzen op de grenzen, die het toch
niet overschrijden kan. Wat God gegeven en geopenbaard
heeft, zij den mensch genoeg. Speculatie, die verder meent te
kunnen gaan, acht hij als „docta ignorantia", die volkomen
waardeloos en nutteloos is.
Calvijn weigert een toevluchtsoord te zoeken in de Scholastiek. Hoewel Kant nog niet geboren was, wees hij de dogmatische speculaties af op grond van de grenzen, die het eindige
denken bepalen. Het dogmatische der oude philosophie zal echter nimmer kunnen ontkomen aan de doodelijke greep van de
principia der critische school. Calvijn behoeft deze niet te
vreezen. In onderscheiding van Thomas staat hij met zijne
beide voeten op de empirie van het religieus bewustzijn in
zijne ongerepte zuiverheid, zooals hij het vond in het leven
van Gods Kerk, gelijk het vertolkt wordt in Gods Woord en
dus zooals het verschijnt onder het licht van zijn eigen normen.
Maar het onderscheid tusschen Thomas en Calvijn is groot
en diep. Thomas staat met zijn aangezicht naar wat achter
ligt en hij roept de macht der classieke wijsbegeerte op, zooals
zij door Aristoteles tot een hoogtepunt was geklommen. In
Aristoles' wijsbegeerte dacht hij een bederfwerend zout te
vinden, dat de Christelijke idee, in haar middeleeuwsch omhulsel kerkelijk belichaamd, conserveeren moest tegen den
vernietigenden invloed van nieuwe tijden. Thomas is slechts
bewaker en bewaarder van eene eerbiedwaardige, maar toch
afgaande cultuur.
En Calvijn? Hij staat met de toorts van het eeuwigheidslicht, over eene steeds wordende, veranderende wereld,
zijn aangezicht gewend naar de toekomst. Hij riep eene
nieuwe cultuur op, waarvan de hoogst ontwikkelde volken
aan de spits der beschaving de dragers zijn. Het Calvinisme
heeft, meer dan de Roomsche natieën zelve, ook aan Thomas'
Kerk de vrijheid gewaarborgd, omdat het ook Rome schouwt
in eeuwig licht.
Wij verkeeren nu in eene crisis zooals de historie nimmer
voortgebracht heeft. De volkeren staan op den tweesprong. Zij
zullen kiezen moeten tusschen het materialisme van Marx met
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zijn brute slavernij en den wandel in het eeuwig licht der vrijheid, dat opgaat in Gods Koninkrijk. Dit Koninkrijk komt, ook
dan als de volken het niet willen. Calvijn eischt, wat onzen
tijd ontbreekt: „gehoorzaamheid", dus gezag, opdat er vrijheid
zij. In gehoorzaamheid is redding; want zij is in den diepsten
grond die daad, waarvan Kuenen mij eenmaal heeft gezegd:
„De mannen der praedestinatie zijn altijd geweest en zullen
altijd zijn de mannen van de daad".

TOESPRAKEN.
Hiermede M . H.H. zou ik nu kunnen eindigen, indien er behalve het College niet het afscheid was. Ik zal dus nog iets
zeggen.
Onder het geloei van opgezweepte politieke hartstochten
aanvaardde ik mijne taak. Dr. Kuyper, aan wiens nagedachtenis ik gaarne eerbiedige hulde breng, zei mij bij een bezoek,
dat hij in Utrecht mij eens bracht: „Holland is niet klein, maar
„kleinlich". En hij kon het weten. Ons volk draagt moeilijk
eene geniale krachtfiguur. Hij had juist in 1903, door het bedwingen der staking, den lande groote diensten bewezen. Dus
liep alles te hoop om hem te doen vallen. En ik had het twijfelachtige voorrecht een uitverkoren projectiel te worden in het
bombardement op Dr. Kuyper's, ik spreek nu in zijne taal,
„regeerkasteel". Gij zult mij waarschijnlijk niet aanzien voor
iemand met een zenuwzwak hart, maar als ik geen Calvinist
was, ik zou het bijna zijn geworden.
Zoo verscheen ik in de Faculteit. Vergun mij, dat
ik u hare toenmalige samenstelling herinner. Valeton, de
fijngevoelende, de man van het teere gemoed, de ware, zuiver ethische Valeton, was de eenige, die mij loyaal ontving. Nog
heb ik daarom eerbied voor en nog gevoel ik dankbaarheid
jegens hem. Ik trof er den ijverigen commentator Baljon, en
van Veen, wiens naam aan de Acta onzer Prov. Synoden verbonden blijven zal. Ook ontmoette ik er de Hoogleeraren van
wege de Ned. Herv. Kerk, destijds nog in hunne nederige positie, waaruit zij, dank zij eene typische speling der politiek,
door Dr. Kuyper zijn verheven tot hooger eere. Daar was
Cannegieter, de edele, eerlijke, moderne man van het sentiment, die als hij er kans toe zag, mij in het oor fluisterde: „als
ik orthodox was, ik zou het zijn als gij." En eindelijk vond ik hier
weder Dr. Daubanton, den leermeester mijner jeugd, wien ik
steeds dankbaar ben gebleven voor hetgeen ik als kind van
hem heb geleerd en genoten en die, misschien juist daarom,
ik zal zijn eigen woorden bezigen, als hij mijn ontwikkelings-
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gang aanzag: „het gevoel kreeg van een kip, die een eendenei
uitbroedde, het kuiken ziet zwemmen en te vergeefs staat te
tokken om het aan den kant terug te roepen". Deze allen vond
ik. En gij weet: spreekwoordelijk is het odium theologicum.
Des te meer zal het u verbazen, dat mijne verschijning in dit
gezelschap werkte als ware met mij een engel des vredes gekomen.
Met groote dankbaarheid denk ik aan den Senaat, aan den
vriendschappelijken omgang met zoovele mannen van wetenschap, wier namen steeds met eere zullen worden genoemd:
aan Pekelharing en Heilbronner, aan Kapteijn, Julius en Wind,
aan Hamaker, d'Aulnis en onze hoogbejaarde ambtgenooten De
Louter en Houtsma. Inzonderheid aan Zwaardemaker, wiens
college ik eens volgde om de methoden der exacte wetenschap
te leeren kennen van nabij, en aan mijn besten vriend Ritter,
met wien ik mij dikwijls verdiept heb in levensproblemen, die
ons beider belangstelling hadden. Aan den Senaat behoud ik de
aangenaamste herinneringen. Dankbaar ben ik voor het vele,
dat ik in den omgang met zoovele voortreffelijke mannen heb
mogen ontvangen. En Mijnheer de Rector, al heb ik in de laatste
jaren niet zooveel in het midden der hoogleeraren kunnen verkeeren, in U, wiens welwillendheid en hulpvaardigheid ik nimmer tevergeefs heb ingeroepen, mag ik ook die anderen danken, wier namen ik niet heb genoemd, maar wier omgang ik
op prijs heb gesteld.
De Theologische Faculteit is eene der goedkoope. Men zou
ook kunnen zeggen, dat zij onbetaalbaar is. Geestelijke diensten
kunnen in ons moderne leven niet in klinkende munt betaald
worden. Daarom heb ik weinig met Heeren Curatoren van
doen gehad. Maar de enkele malen, dat mijn weg tot hen leidde,
had ik reden tot waardeering van het goede, dat zij in ons
universiteitswezen doen. En was er al eens verschil van opvatting, dan heeft zulks aan den eerbied, dien ik gewoon ben
krachtens mijn beginselen te bewijzen jegens hen, die boven
mij gesteld zijn, niet te kort gedaan. Bijzonder is het mij eene
behoefte van mijne erkentelijkheid te getuigen jegens Jhr. de
Geer, Secretaris van het Hoogedelachtbaar College der Curatoren onzer Universiteit.
En nu de Faculteit, zooals ik haar verlaat. Wijlen onzen
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ambtgenoot van Leeuwen, met wien ik nog mijn aftreden besprak, gedenk ik in dezen oogenblik met weemoed. Ik kan
hem niet beter typeeren, dan met het woord, waarmede eenmaal Petrus van Mastricht, Professor in de Godgeleerdheid
aan onze Universiteit, werd herdacht:
Quam studio veri, simul et virtutis amore
Ardeat.
In onze Faculteit heeft sinds vele jaren eene welwillende
saamwerking geheerscht in alles wat de belangen onzer Studenten betrof. Wij waren allen professoren. En een professor
kan ik het best omschrijven met de definitie, die Leibniz geeft
van zijne monade: „La monade n'est autre chose qu'une substance simple, qui entre dans les composés". Het compositum
is de Faculteit, „les choses simples" zijn de professoren. Maar
ik mag er bij voegen, ook aan Leibniz ontleend: onder ons
heerschte eene „harmonia praestabilita". Den collega's Obbink
en Noodtzij dank ik voor hunne medewerking, die het mij mogelijk heeft gemaakt mijne politieke plichten te vereenigen met
een voortgezet onderwijs.
Ik herken, dat mijn stap in de richting der politiek voor oppervlakkige beschouwers aanleiding kon zijn tot critiek. Vooral zij, die er het minst van weten konden en er het minst mee
te maken hadden en natuurlijk couranten moesten vullen,
voerden daarbij den hoogsten toon. Ik heb mij getroost met
Horatius' klacht aan het begin van het He Boek der Satiren.
Hij zegt: „Er zijn menschen, die mij beschuldigen, dat ik te
scherp ben en de grenzen der satire overschrijd. Anderen zeggen, dat mijn geschriften futloos zijn, dat men met gemak duizend zulke verzen op een dag kan aaneenrijgen. Zeg mij Trebatius, zoo vraagt dan de dichter, wat moet ik doen?" En het
antwoord luidde: „quiescas", blijf rustig! Dat doe ik ook.
Mijne studenten hebben er nooit nadeel van gehad. Het onderwijs heeft er niet door geleden. Alleen mijne collega's hadden
iets meer werk. En die heb ik nooit hooren klagen. Des te aangenamer is het mij hen er nu voor te danken.
Hoe ik nu tot die politieke schrede ben gekomen? De politiek trok mij oorspronkelijk niet aan. Rustig studeeren is aangenamer. Dr. Kuyper heeft er mij toe gedrongen in een tijd,
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toen jongeren nog niets te vertellen hadden tegenover „den
grooten ouden man". Maar toen ik er mee in contact gebracht
was, leerde ik haar waardeeren als eene wetenschap en vond
ik er veel in, dat toch interessant is, hoe vervelend ook de
Kamer kan zijn.
Maar ik moet er iets aan toevoegen. Ik had ook een persoonlijk motief, dat ik nu wel zeggen kan. Het nieuwe Academische statuut bracht desorganisatie in mijn universitair werk.
De encyclopaedische beschouwing, waarvan het uitgaat, acht
ik verkeerd, een nadeel voor de vorming onzer studenten. Het
vroegere was niet volmaakt, maar het was geïnspireerd voornamelijk door de methodisch wetenschappelijke, voorzichtige
werkers van de oude moderne Leidsche Faculteit. En ik houd
het voor veel beter.
Ons onderwijs in al zijne geledingen van lager, middelbaar
en hooger, verkeert in eene crisis, die saamhangt met de verwarring op heel het maatschappelijk gebied. Wij hebben zeer
vele paedagogen en psychologen. De paedagogen zijn vermenigvuldigd als het zand aan den oever der zee. Maar
een goede schoolmeester is een witte raaf. En die
paedagogische hypertrophie is er op uit, niet meer om te ontwikkelen de gaven, die het kind of de jongeling heeft, maar
om ze af te richten. Het doel schijnt niet meer een soliede
vorming, opdat de man straks in het leven zelf zich kan aanpassen aan zijne levensomstandigheden. Neen, voor alles moet
er africhting zijn. Aan de Universiteiten zet zich die specialisatie voort. De groote fout voor onze Faculteit is eene premature specialisatie. De theologische vorming, zooals dit statuut
die biedt, schiet te kort. En daar het zelfs aan theologen eigen
is den weg te zoeken van den geringsten weerstand, gaat het
doctoraal op een koopje. Een grenzeloos dilettantisme is er
het gevolg van. Men krijgt philosophisch, gespecialiseerde
juridische, sociale, ja waarlijk zelfs psychiatrische theologen,
die van alles weinig, maar van het wezenlijk theologische het
allerminst weten. Straks gaan zij, na eerst te hebben beleden,
dat zij door God geroepen zijn tot de gemeente, in een anderen
staat des levens over. Men vindt ze dan niet meer in de zwarte
jas van den dominee, maar in de witte van den medicus. De
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wijsheid komt hun toe met de jas. Dit alles wordt een gevaar
voor de toekomstige ontwikkeling der wetenschap. Er
heerscht onder dit statuut eene anarchie, die reeds nu, afgezien van sociaal-ethische gevaren, ons bedreigen met een absoluut gebrek aan wetenschappelijke theologen.
Welnu, ik vond den nieuwen toestand weinig behagelijk.
Maar ik ben blijven streven, op het voetspoor mijner leermeesters, naar een onderwijs, dat doelde op methodische,
streng wetenschappelijke vorming. Ik ben geen Calvinistisch
propagandist geweest. Ik was er te principieel Calvinist
voor. Ik weet, dat niemand iets kan aannemen, tenzij
het hem van boven gegeven zij. Maar ik heb tot allen gezegd:
wees een man met eene waarachtige overtuiging, een man, die
weet, wat hij is en is, wat hij zegt te zijn. Ik heb wel gezegd:
heb karakter, want ik weet, dat het een schaarsch goed is. En
dat zeg ik ook nu in dit laatste college.
Mijne officieele taak gaat over in de hand van een discipel
onzer Universiteit. Ik geef haar aan hem over met vertrouwen. Hij heeft steeds met ijver en volharding gewerkt en hij
zal dit ook nu doen. God moge hem het licht geven, dat hij
noodig heeft om te slagen.
Aan critiek op benoemingen heeft het in den laatsten tijd
niet ontbroken. Zelfs las ik eene beschouwing, vol critiek, die
eindigde met de phrase: „De minister moge het zich voor gezegd houden." Toen dacht ik, hoe jammer, dat deze auteur
blijkbaar niet veel meer in Homerus leest. Homerus was een
menschenkenner en hij had de teekenachtige uitdrukking:
„Zijn hart lachte."
En ik zag, ook zonder clairvoyance, dat het Departementshart even glimlachte.
Ik erken echter, dat het met de benoemingsmethoden niet
in orde is. Nu niet en vroeger niet. Er kwam eens jaren geleden een man bij Prof. Acquoy. En de professor zeide tot dien
man: „ik werd om advies gevraagd voor de vervulling eener
vacature en ik heb u aanbevolen". „Maar", zoo voegde hij er aan
toe: „gij wordt niet benoemd. Gij zijt te zwaar bevonden."
Te zwaar? vroeg die man. „Ach professor, ik heb wel in den
bijbel gelezen, dat iemand gewogen en te licht bevonden werd,
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maar te zwaar!? neen, dat niet." ja, zei de professor, „zij
hebben nu een lichte de voorkeur gegeven en hij is licht, want
hij leest geen kerkvaders en ook geen manuscript."
Met de benoemingen is het dus niet in orde. Zal het ooit in
orde komen? Het probleem hangt saam met dat van het Bestuur onzer Universiteiten. Maar hoe het ook opgelost wordt,
zoolang er partijdige menschen in de wereld zijn en vriendjescultuur, blijven er partijbenoemingen.
En nu moet ik eindigen. M . H.H. Studenten, ik heb mijn
staatsambt neergelegd, maar ik blijf beschikbaar voor eiken
student, die meent, dat hij iets van mij leeren kan. Ik zal blijven arbeiden en wil dat ook doen met u. Maar één ding moet ik
u nog zeggen: denk bij uw studie aan het woord van Jan de
Wit. Hij zeide: hoe ago; dit doe ik. Ik ben theoloog, dus ik
studeer theologie en theologie alleen, maar in den diepsten en
i.n den breedsten zin. En als gij dan een man zijt, die God
vreest, dan zal uwe opleiding strekken om u te vormen tot
degelijke dienaren der gemeente Qods, tot leiders van de
schare, die hongert naar het brood, dat uit den hemel is.
Ik heb gezegd!
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