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VOTA ACADEMICA.
VOORREDE.
Wellicht zal men zeggen: uw geschrift heeft, na de gevoerde debatten over het Hooger Onderwijs in de Tweede
Kamer, veel van de welbekende specerij na den maaltijd.
Ik antwoord daarop tweeërlei: 10. het kwam mij voor dat
het ons betaamde, terwijl en zoolang er over ons gesproken
werd, te zwijgen en te luisteren, en 2°. de groote maaltijd
komt immers nog, n.l. de toegezegde algemeene reorganisatie
van het Hooger Onderwijs.
Ook thans treed ik niet in achteraankomende beschouwingen. Dit geschrift, dat geruimen tijd vóór het gehouden
debat in de grondlijnen ontworpen werd, bedoelt, als blijken
zal, iets anders. Alleen wil ik hier een oogenblik naar voren
brengen enkele koninklijke volzinnen, die gesproken zijn door
den Minister van Binnenlandsche Zaken in de zitting der
Kamer van 25 Februari j.l. Handelende over het onderscheid
tusschen het indifferente en het principiëele stelsel, en nadruk
leggende op de paedagogische quaestie, die bij dit onderscheid
betrokken is, zeide de Minister het volgende:
,

„Ik versta onder het principiëele stelsel dit, dat men een vast
uitgangspunt kiest; dat men dit maakt tot het voorwerp van
wetenschappelijk onderzoek; dat men dat wetenschappelijk
onderzoek, zooals ik dit bij een vorig debat met den geachten
spreker uit Leiden heb aangegeven, moet beginnen met dezelfde
gegevens in mensch en wereld, die men op een ander standpunt
kiest....

4
De vraag: als men komt tot een overtuiging bij zijn onderzoek,
die doet oordeelen, dat het uitgangspunt niet deugt, wat moet
ik dan doen, beantwoord ik aldus: natuurlijk de waarheid belijden en voor de waarheid zich zelf ten offer stellen. Want
ik versta niet, hoe men op wetenschappelijk gebied, waar men
niets anders bedoelt dan de waarheid zoeken, aanvaarden, hand~
haven en propageeren, ooit iets anders kan bedoelen dan wat
men voor zich zelf als waarheid erkent. Ik begrijp niet hoe
bijv. dr. de Visser heeft kunnen zeggen, dat het bij de studie
niet te doen is om waarheid, maar om juistheid. Ik kom daarop
later terug en misschien zal ik dan het punt toucheeren, waarop
hij komen wil.
Ik wensch dit te doen, omdat ik het ellendig zou vinden als
uit dien kring een stem opging, die den schijn kon wekken,
dat er aan gedacht werd, niet de waarheid volgens zijn over~
tuiging uit te spreken en zoo te eeren en hoog te stellen, dat
men er elk offer, zelfs zijn leven, voor zou over hebben. Ik
zeg niet: de waarheid bovenal, maar de waarheid alleen; want
wat andei s dan de waarheid kan noch volgens het indifferente,
noch volgens het principiëele stelsel worden bedoeld en aan
vaard." 1
)

Dit zijn inderdaad koninklijke woorden, maar, als ik het
zeggen mag, het is mij niet gelukt de paedagogische beteer
kenis van het gemaakte onderscheid in de kern te vatten en
vast te houden. De Minister, wetenschappelijk onderzoeker
geworden of liever gebleven, zal dan het gekozen uitgangs-punt, het beginsel, waarvan hij uitgaat, in alle richtingen
doorzoeken en doordenken, hij zal dat uit den aard der zaak
ook moeten doen met beginselen, die naast of tegenover het
gekozene liggen. Er zijn trouwens niet zoo heel veel alles
beheerschende beginselen in de wereld. De wetenschappelijke
onderzoeker, docent geworden, zal bij ernstig hooger onder~
wijs zijn hoorders natuurlijk in dat alles zoo objectief mogelijk
1)

Handelingen, Vel 356, pag. 1369, l ste kolom.

5
moeten inleiden, al zal hij natuurlijk, indien hij een verstandig
docent is, zijn meesterschap toonen in de quantitatieve beperking der stof, Enkel weerleggen zal hier dus niet voldoende
zijn, „propaganda of polemiek in verkeerden zin" wil ook de
Minister docent natuurlijk niet, evenmin als ieder ander, hij
wil slechts propageeren „tot op zekere hoogte". Dat wil
dus zeggen: alles blijft hier bij de geoorloofde werking van
een krachtige overtuiging, maar dit is toch een werking,
die wel veel, maar niet alles kan doen, en die immers niet
alles mag doen, zal propageeren „tot op zekere hoogte ",
niet worden propageeren tot en op verboden hoogte. Nu zie
ik toch niet klaar hoe jonge menschen, ook hier, voortdurend
zullen kunnen blijven buiten het gedrang, buiten strijd en
twijfel, buiten pijnlijke verwikkelingen met zich zelf. Wij
mogen en zullen dat betreuren, maar 't is onvermijdelijk,
als men komen wil in het hart der problemen. Hoelang ik
ook over deze dingen nadenk, bij hooger onderwijs kom ik
altijd weer uit bij de gedachte: het huwelijk tusschen de
Idee: Universiteit en de Idee: Volkomen vrijheid van onder~
zoek is onontbindbaar.
Het bedoelde paedagogisch voordeel wordt, dunkt mij,
niet grijpbaarder in wat ik zou willen noemen het ideaal
van het ééne dak, waaraan de Minister klank gaf in de
volgende woorden:
-

„Ik wil er aan toevoegen, dat mijn ideaal zou zijn, dat alle
openbare Universiteiten en bizondere Universiteiten van karakter
veranderden; dat wij in plaats daarvan kregen één enkele Universiteit van Rijkswege — zij het in twee of drie steden — op
de rijkste wijze ingericht en voorzien van alle hulpmiddelen,
voor het onderzoek en de bevordering der wetenschap noodig,
en dat iedere vereeniging onder bepaalde voorwaarden recht
kreeg hoogleeraren te benoemen en faculteiten in te richten.
Kringen, die er geen belang in stelden, zouden niet vertegen~
woordigd zijn; andere kringen wel, en deze zouden een faculteit
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oprichten, maar gewenscht zou zijn, dat de benoeming van
hoogleeraren voor goed aan de Overheid onttrokken werd, opdat
men niet met den band, daardoor gelegd tusschen den Staat
en het universitair onderwijs, voortdurend te worstelen zou
hebben." 1
)

Naar dit schoone ideaal komen wij hier dus allen onder
dak en nog wel onder één dak, wel in. onderscheiden faculteiten, voortkomende uit onderscheiden kringen, maar toch
bijeen, immers onder het ééne dak van „één enkele Universiteit, op de rijkste wijze ingericht en voorzien van alle
hulpmiddelen" etc. Als ik het goed begrijp, zullen wij daar
toch, met verlof, gedurig minzaam tegen elkander moeten
aanloopen, d. w. z. dit ideaal wijst óók weer in de richting
van vrij en wrijving zoekend onderwijs. Wij zullen daar
immers onder elkander niet kunnen verkeeren als Trappisten.
Als dit ideaal in vervulling ging, zou er minstens tweeërlei
voordeel zijn: de onderscheiden kringen en richtingen zouden,
beter dan nu, er voor bewaard worden te leven van elkanders
vermeende of werkelijke gebreken, en er zou gelegenheid
zijn om, levendiger dan anders, nu en dan te voelen wat
iemand noemde „de onweerstaanbare werking van een nieuw
klimaat van gedachten ". Ik laat de paedagogische quaestie
nu verder rusten, om er later, buiten debat, uitvoerig op
terug te komen, maar ik vraag: besluit ik misschien te veel,
als, met deze gegevens voor oogen, de gedachte soms bij
mij opkomt dat ook de Minister principieel de volle en onherr
roepelijke scheiding, de scheiding op blijvenden afstand ten
slotte niet wil?
Als gezegd, ik pleit thans niet verder na. Het doel van
dit geschrift is ook een ander. Ik heb in de volgende bladzijden het oog op zulke gebreken, die aan alle ernstig hooger
onderwijs gemakkelijk kleven zullen, het is mijn bedoeling
,

1)

Handelingen, Vel 356, p. 1371, 1 ste kolom.
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voor deze gebreken te zoeken wat ik zou willen noemen
een immanente genezing. Men spreekt zoo gemakkelijk van
„rationalistisch" en „intellectualistisch ", bij dieper nadenken
komt het mij voor dat beide eerder eigenschappen van onze
gebrekkige menschelijke natuur dan van stelsels moeten
heeten. En zijn ook gebreken, die wij niet helpen kunnen,
die wij wel kunnen verergeren door onoordeelkundig onder
wijs, maar die toch in eersten aanleg onze schuld niet zijn.
Ik bedoel hier het euvel, dat voortvloeit uit een aldoor aangroeiende stof. Wij loopen langzamerhand gevaar bedolven
te raken onder de stof, ik mag hier wel zeggen, onder het
stof van veel vaal en grijs weten, dat hoe langer hoe minder
werkelijk beheerscht wordt, en waaruit de ziel in stilte bezig
is weg te sluipen. De gouden dagen liggen ver achter ons
dat Plato's ideaal, bij goeden aanleg en ernstige inspanning,
niet al te zeldzaam kon verwezenlijkt worden, het ideaal, dat
hij in zijn Gastmaal beschrijft als „zwanger worden meer
nog in de ziel dan in het lichaam". 1) Hier liggen zeer
moeilijke paedagogische vragen: hoe komt het thans nog
tot deze zwangerschap, hoe versterkt men de gegevens er
voor, en vooral hoe ontziet en beschermt men deze gegevens?
Men vertelt van luie vrouwen op het land (ik meen in
Oostenrijk) , die, om van harden arbeid vrij te komen, in den
oogsttijd zich kussens voor het lijf binden om hooge zwangerschap te simuleeren. De zwangerschap blijft op deze wijze wel
uit, zij ligt trouwens ook niet in de bedoeling, maar het
doel, dat men stelt, wordt hier ten minste bereikt: men
wordt ontzien en komt vrij, en er wordt niets verwoest!
Maar welk doel willen wij bereiken, welk doel stellen wij
ons klaar voor den geest met ons rusteloos nagejaagd, ons
2) 209 A: oc
xaza ri1v pviv (sc. Eyxvµovec) --- Ec6c yao ovv,ij, oc
fv zaiç ipvatç xvoiicv Ërc µá,Zíïov Év zot ówµaacv, á ipvy7 xoon xei x ai
xviiat xai xexeiv.
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aldoor aanwassend weten, dat, althans bij niet weinig leerlingen, enkel voor den niet-kenner eenige gelijkenis met
graviditeit vertoont, maar dat voor ieder ander wonderwel
gelijkt op de simulatie.-kussens van meergemelde vrouwen.
Ach, hier wordt alles droevig en grauw: de echte zwanger-.
schap is er en komt er natuurlijk niet, de kans is bitonder
groot dat men de natuurlijke gegevens voor vruchtbaarheid
beleedigt of vernietigt en . . . voor alle moeite blijft ment
alleen met de moeite van hard en dood werk! Als profeten
op het terrein van het onderwijs een woord meespraken,
zouden zij zeker zeggen: „waarom weegt gijlieden geld uit
voor hetgeen geen brood is en uwen arbeid voor hetgeen
niet verzadigen kan "? 1)
Met vage algemeenheden zal men er hier natuurlijk niet
komen, en evenmin met de welbekende gemoedelijkheid,
waarin een auteur soms zijn heil zoekt, als hij in een ernstige
en moeilijke zaak niet meer weet wat hij zeggen zal. Waar
ik het las, weet ik niet meer, maar iemand, die iets schreef,
ditmaal over beter inrichting van het gymnasiale onderwijs,
stelde als ideaal: „veelzijdige vorming van den geest ",
„algemeene ontwikkeling van geest en gemoed". Dit laatste
is zeker al heel fraai, fraaier kan het niet. Algemeene
ontwikkeling van den geest, dat is zeer kostelijk en geen
kleinigheid, en ontwikkeling van gemoed is nog veel koster
lijker, en nog veel minder een kleinigheid. Maar ligt het
aan mij, als ik toch iets zeer onwezenlijks, iets onnoozels
voel in dit altijd weer gemakkelijk en :glad naast elkander
stellen, in dit jaar in jaar uit pro - memorie uittrekken van
de beste dingen, zonder de minste exacte poging om eens
zeer exact den exacten weg aan te wijzen, waarlangs men
op het terrein van het onderwis tot deze dingen komt? Zou
men ons misschien ook eens willen zeggen hoe de zaak moet
-

1)

Jesaja 55 : 2a.
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zelf heeft toch een levend belang. Ook komt het mij voor
dat wij in dit veelszins moeilijke aardsche leven het recht
niet hebben den naaste op die manier te kwellen. Mijn
ernstig streven is ook geweest alle rhetorica verre te houden.
Rhetorica dunkt mij een van de erfvijanden van ons
geslacht. Rhetorisch misbruik van het woord brengt zulk
een droeve innerlijke verwarring in de geesten, ondermijnt
zoo in het fundament den onmisbaren eerbied voor de dingen.
Rhetorica is vermetelheid, is onbeschaamdheid: groote, leege
woorden gaan breed en schaamteloos vóór groote dingen
staan. Zoo uit de verte, zoo zonder eenigen schroom,
of het er niet op aankomt, doelt men dan dikwerf op het
hoogste en beste. Is het wonder dat mystieken van allerlei
stempel stilzwijgen, soms permanent stilzwijgen hebben aanbevolen?
En dan, ik zal hier en daar ook citeeren. Ik moet hier
wel iets van zeggen. Iemand, dien ik nu maar niet noem,
heeft mij eens te verstaan gegeven dat achter dat citeeren
wel ijdelheid schuilen kon. Citeeren zou dan zijn pronken
met belezenheid. 't Is best mogelijk, een ander doorgrondt
u soms beter dan gij het u zelven doet. Maar als aangeklaagde mag ik hier toch zeker wel komen met de eenige
tegen~instantie, die ik heb, terwijl ik het niet helpen kan
dat in dit geval deze instantie nog al afdoende is: ik heb
namelijk belezenheid nooit voor iets bizonders, iets uiige~
lezens gehouden, om verschillende redenen niet, maar ook
reeds hierom niet, wijl in onze dagen bijna ieder belezen is.
„Omnivore" lezers zijn mijn ideaal niet. Maar de zaak van
het citeeren is ook veel saamgestelder dan mijn ietwat
nurksche criticus wel vermoedt. Als men deze zaak eens
nauwkeurig doorzoekt, blijkt het dat er voor citeeren zeer
onderscheiden oorzaken en beweegredenen kunnen zijn. Laat
ik eens een klein lijstje mogen geven voor de aardigheid,
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en ook als waarschuwing tegen dit gemakkelijk afleiden van
de dingen uit het schijnbaar meest voor de hand liggende.
Ziehier het lijstje:
Men kan citeeren uit ijdelheid.
Men kan citeeren uit gemakzucht, uit luiheid.
Men kan citeeren of liever, men kan een anders woorden
zich toeeigenen uit onvermogen om scherp de zuivere grens
te zien tusschen het mijn en het dijn. De noodige aanhalingsr
teekens worden hier gemeenlijk verwaarloosd. Het bekende:
„je prends mon bien ou je le trouve" moet hier worden:
„je prends son bien ou je le trouwe." 1 )
Men kan citeeren uit wat ik zou willen noemen dialectische
noodwendigheid. In een van zijn geestige schetsjes zegt
A. Birrell over Dr. Johnson: „what strikes one perhaps
most, if you assume a merely critical attitude, is the glorious
ease and aptitude of his quotations from ancient and modern
writings. Of pedantry there is not a trace. It is all,, apparently,
simply inevitable. You do not exclaim as you read: „what
a memory the fellow has!" but merely: „how charming it
all is!" 2)
Men kan citeeren zooals Dr. Daniel Chantepie de la
Saussaye dat doet in zijn „Leerredenen ". Een vrij afgetrokken
redeneering doet hij telkens uitloopen op een bekend Bijbel~
woord. Tweeërlei wordt hier bereikt: het altijd min of meer
stroeve en doffe van een afgetrokken redeneering gaat over
in het smijdige en klankvolle van een klassiek Bijbelwoord,
èn tegelijkertijd zijt gij als bij verrassing gebracht midden in
de beteekenis van een bekende uitspraak, die door veelvuldig
gebruik allicht geleden had.
Men kan citeeren uit taalliefde. Waarom mag men allerlei
voorwerpen, cultuurgetuigen van de een of andere oudheid,
1) Ik weet niet van wien de aardige verandering is.
2) Essays about men, women, and books, cheap ed. 1897, p. 40.
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wel verzamelen en bewaren, waarom zou men niet mogen
bewaren een stuk monumentale taal? Er zijn menschen,
die niet voorbij kunnen komen aan een gelukkige uitdrukking, zulk een uitdrukking, die de zaak, waarom het gaat,
raakt, die doorschijnend het ding laat zien. Zou dat een
gebrek bij zulke menschen zijn? Verdient voorkeur voor
zoogenaamd eigen werk hier meer aanbeveling? Zoo iets
maakt op mij ongeveer denzelfden indruk als dat iemand
zeggen zou: ik ga een onsterfelijk grieksch beeldhouwwerk
eens overdoen!
Men kan citeeren uit oorspronkelijkheid, ja waarlijk uit
oorspronkelijkheid. 't Zijn La Bruyère en Vinet, die het
zeggen, daarmee is, dunkt mij, de zaak bewezen. De laatste
zegt van een auteur, dien ik niet nader ken (Ulric Guttinguer) :
„Arthur a rempli des pensées d'autrui une grande partie de
son livre . . . Mais nous n'aurons jamais une meilleure
occasion d'appliquer le mot de La Bruyère: „le choix des
pensées est invention"; on ne peut citer avec plus d'origi-nalité". 1 )

Men kan, ten slotte, citeeren uit diepe smart, of beter
gezegd: om diepe smart te bedekken. Zulke smart blijft
wel meestal op den achtergrond, in de verborgenheid van de
ziel. Men kan, men mag niet telkens het verband van de
zielswond afnemen. Toch brengt het leven ons gedurig op
de grens der gevoelige aanraking. Dan pleegt het zoo te
gebeuren, dat dikwerf een enkel woord moet dienst doen,
wel menigmaal een stereotiepe uitdrukking en altijd een
deminutivum, dat anderen en ook ons zelf vóór de grens
der al te directe, al te schrijnende aanraking houdt, een
enkel woord, dat de smart niet uitdrukt, maar alleen aan~
duidt. Als het heet van het oude orakel: 0v"-rF ) eyet onze
1 ) Etudes sur la littérature francaise au dix-neuvièrne siècle, tome III,
deuxième édition, 1857, p. 272.
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vut,

UAa to aívEt. Kierkegaard vertelt ergens 1 ) van eene
in de liefde bedrogen vrouw, die haar verborgen leed placht
aan te duiden met het vast wederkeerend woord: „ik was
slanker dan het riet aan den stroom, hij heerlijker dan de
ceder op den Libanon". Hij voegt er de kostelijke woorden
aan toe: „vanwaar zij deze woorden had, weet ik niet, maar
ik ben overtuigd: als Charon eens met zijn boot komt om
haar naar den Hades over te varen, dan zal hij niet den
obool, dien zij betalen moet, in haren mond vinden, maar
op haar lippen de woorden: „ik was slanker dan het riet
aan den stroom, hij heerlijker dan de ceder op den Libanon".
Dit is ook citeeren!
Men heeft nu, hoop ik, wel gevoeld dat er aan citeeren
meer vast is dan men aanvankelijk misschien vermoedde, in
ieder geval wel iets meer dan enkel ijdelheid. Als ik het
nu zèlf eens zeggen mag en daarbij het hoogste en het
laagste mag laten rusten, zou ik willen zeggen: ik speel hier
gaarne in meer dan ééne klasse, ik slacht den speler in de
loterij, die terecht of ten onrechte meent dat hij door deze
praktijk meer kans heeft om iets te krijgen. Ik sprak ook
van taalliefde: indien ik mij zelf misschien eenige taalliefde,
nader eenigen zin voor het plastische zou mogen toekennen,
zou ik er in dat geval gerust voor mogen uitkomen, immers
ik heb hier niets van mij zelven, ik dank het alles aan den
Bijbel, aan Shakespeare en aan mijn lieve moeder, die zoo
heerlijk plastisch kon spreken. Wat hebben wij dikwijls
samen gesproken in den ouden tuin van het ouderlijk huis,
bij de welbekende hortensia, die ik nog zie alsof het de dag
van gister ware. Het is een gouden oogenblik, mijn lieve

1 ) Entweder-Oder, vertaling van Michelsen en Gleiss, 1885, erster Theil,
Schattenrisse, p. 196. Het woord „deminutivum" nam ik uit de omgeving
van het geciteerde. Ook K. haalt de woorden van het orakel aan.
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moeder, dat ik uw naam eens dankend mag noemen in het
openbaar. Het meerdere en beste, waarvoor ik U danken
mag, blijve buiten alle openbaarheid, het behoort in zijn
kern tot dat leven, waarvan de H. Schrift zegt dat het „met.
Christus verborgen is in God".

Ik denk te handelen over de volgende onderwerpen:
A. Academische vorming.
B. Methode en methode. Zuivering van begrippen.
C. Godsdienstwetenschap.
D. Tien regelen van uitlegging.
Besluit.

ACADEMISCHE VORMING.

Zou het kostelijk goed verloren gaan, zou het voorgoed
moeten verloren gaan, het kostelijk goed der academische
vorming? Men vraagt misschien: wat verstaat gij onder academische vorming? Op deze vraag zal natuurlijk geantwoord
worden, en uitvoerig ook, maar hier zou ik toch gaarne willen
dat men zelf reeds terstond eenig bescheid wist uit kracht van
eigen overweging der zaak. Een auteur, die de vrees te
kennen geeft dat misschien iets kostel aks bezig is verloren te
gaan, vergt wel niet het buitensporige, als hij onderstelt dat
men althans ten naasten bij zijn bedoeling verstaat. Maar
het kan ook gezegd, met zooveel woorden en precies gezegd
worden, het moet immers precies kunnen gezegd worden,
wat men onder academische vorming te verstaan heeft. Het
kan, allereerst, verduidelijkt worden door tegenstelling: tegen~
over academische vorming staat lijnrecht: af richting. Niemand
kan het helpen dat dit woord ons brengt in de buurt van
maneges en dergelijke inrichtingen. Wij zouden deze verger
lijking kunnen opstellen: Academische vorming: africhting
Universiteit: manege. Het doet pijn deze dingen zoo direct,
zoo dicht in elkanders nabuurschap te brengen. Africhten,
dit woord moest nooit, noch actief noch passief, van een
mensch kunnen gebruikt worden. Een mensch, die afgericht
wordt, een mensch, die anderen africht, dit zijn dus menschen,
die, men vergunne mij de uitdrukking, kennis apporteeren of
laten apporteeren; een mensch, die zich zelven africht,
want ook dit is niet te ontgaan: africhting, die ondergaan
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wordt, is immers niet wel mogelijk zonder medewerkende
zelf raf richting; dit zijn voorwaar gedachten, die zeer
smadelijk zijn, gedachten, die het beeld Gods in den mensch
te na komen! Zelf-africhting is wel het smadelijkst van alles,
hier is kennis, die een mensch zich zelven achterna draagt,
zonder zich zelf in te halen, of, om in het gebruikte beeld
te blijven, hier is kennis, die een onsterfelijk mensch apporr
teert aan zich zelven!
Zou zoo iets werkelijk gebeuren onder den blauwen hemel?
Zou het waar, wezenlijk waar zijn dat er menschen, ik bedoel
docenten zijn, die jonge menschen africhten, die op de een
of andere wijs hen nopen zich zelf af te richten? Zou het
werkelijk waar zijn dat er examens zijn, waarbij de over een
of meer jaren meegedeelde stof gaaf of verhaspeld, maar
altijd braaf „geapporteerd" wordt door niet weinigen van
hen, die luisteren naar den naam van examinandi? Hier is
wel groote ellende. Ik kan mij den wellust begrijpen, waar~
mee Shakespeare zijn puike, prachtig afgerichte jachthonden
beschrijft:
,,Saw'st thou not, boy, bow Silver made it good
At the hedge-corner, in the coldest fault?
I would not lose the dog for twenty pound.
1 Hun. Why Belman is as good as he, my lord;
He cried upon it at the merest loss,
And twice to-day pick'd out the dullest scent:
Trust me, I take him for the better dog" 1
) .

Hoe komt het nu dat hier niet is dat smadelijke, waarvan ik daareven sprak? Het antwoord is zeker niet moei~
lijk. 1°. Wij hebben hier te doen met dieren, niet met
menschen. 2°. De leerzaamheid, de schranderheid van deze
1)

The taming of the shrew, Induction, scene I, ik cursiveerde de uit
terstond den kenner verraden.

-drukinge,
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dieren, hun bijna nooit falende zintuigen zijn hier gebruikt;
door oefening zelfs ontwikkeld en verscherpt, zij zijn niet
verknoeid, er is niets bedorven. 3°. Er is nog iets, waarop
ik reeds doelde. Een goed gedresseerde hond legt het achter haalde of opgezochte wild gaaf en ongeschonden vóór de
voeten van zijn meester neer. Hebt gij het op een examen
nooit anders bijgewoond? Wat kan de meegedeelde stof
daar gehavend en verhaspeld weer thuis komen, hoe ge~
beurt het daar soms (indien maar soms!) dat denkbeelden,
theoriën etc., onbedoeld altijd, een geduchten knauw krijgen!
Altijd onbedoeld: het aandoenlijke is dat hier alles zoo wel
eenend toegaat. Er is goud-eerlijk bedoelen, er is niet de-m
minste toeleg, er is heelemaal geen opzet om een knauw
te geven, het titanische in iedere afmeting is buitengesloten.
Er is al verder de overtuiging, wederom goud - eerlijk, dat
men heusch bezig is met wetenschap. Alas, poor mankind!
Het is bijna wreed zooveel onschuld, zooveel zoeten waan
te ontgoochelen en te zeggen: „my dear friend, you have
stolen your own scalp!"
Intusschen, ik begrijp volkomen dat ik er op deze wijze
niet kom, ik begrijp zelfs dat ik er zoo niet komen kan,
vanwege het farizeeuwsche element in de menschelijke natuur.
Ieder vindt africhten heel verkeerd, ieder keurt het onvoorwaardelijk af, maar ieder vindt ook dat hij juist aan het
gewraakte euvel niet of niet noemenswaard schuldig staat.
Wij staan hier vóór een muur, het is niet mogelijk dien
muur in eens te doen vallen. Er zijn maar weinig teer
geleide menschen, die, als de mystieken zeggen, „zooveel
genade in iederen hoek van hun hart toelaten," dat zi, den
jongeren des Heeren gelijken, die in een bekend kr1ciek
oogenblik, terwijl- zij zelven niet schuldig stonden, toch
vroegen: „ben ik het, Heer ?" Zoo zijn er maar weinigen,
de meesten schuiven schuld gaarne en gemakkelijk van de
schouders. Er zijn ook maar weinigen, die eenig dieper
,
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nadenken in hun dagelijksch doen en laten plegen of ver~
mogen te mengen, anders zouden zij immers verstaan dat
africhting een algemeen begrip is, een abstract verzamel-woord, zij zouden verstaan dat er allerlei differentiaties,
allerlei min of meer schuldige schakeeringen en vormen van
africhting zijn. Wèlbezien is er hier een nieuwe versperring,
immers men verschanst zich, onbewust meestal, in de
sterkte (!) van een woord (africhting), dat men, geheel
willekeurig, gelieft vast te klinken aan den meest weerzin~
wekkenden vorm der zaak. Zoo meent men er af te zijn,
er af te komen. Ik ben van plan muur en versperring te
laten staan, ik wil alleen beproeven, zacht-aan beproeven in.
allerlei richting den bodem te ondermijnen, waarop beide,
muur en versperring, rusten. Ik moet daartoe opgaan den
langen weg van een rustig betoog. Laat ik, ter vrijmaking
van het terrein, mogen beginnen met een paar algemeene
vragen te stellen: wie zijn wij, academische voorgangers,
wie, wat zijn wij, èn, wat moet een Nederlandsche Universiteit aanbrengen?

Wie zijn wij, academische voorgangers, wie, wat zijn wij?
Zijn wij in de allereerste plaats wetenschappelijke onderzoekers, of zijn wij in de allereerste plaats docenten? Dit
moest toch eigenlijk geen vraag meer zijn, deze vraag is
eigenlijk geen vraag. Wij mogen natuurlijk, laat ik liever
zeggen: wij moeten wetenschappelijke onderzoekers zijn, wij
mogen wetenschappelijke -onderzoekers zijn van den eersten
rang, wij mogen wetenschappelijke onderzoekers zijn van den
allereersten rang, wij mogen zelfs wetenschappelijke onderzoekers zijn met genialen stempel, alles mag hier, maar het
water van alle zeeën saam kan niet afwasschen dat wij in
de eerste plaats docenten zijn. Zeven redenen voor ééne
kunnen daarvoor opgegeven worden. Als gij uw akte van
aanstelling inziet, zult gij daar lezen dat gij aangesteld zijt
om onderwis te geven etc. Als gij den avond van uw
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benoeming de Staatscourant inziet, zult gij daar lezen dat gij
aangesteld zijt om onderwijs te geven. etc. Als gij den vol~
genden dag alle Nederlandsche nieuwsbladen inziet, zult gij
daar lezen dat gij aangesteld zijt om onderwis te geven etc.
't Is of in Nederland alles samenspant om den academischen
voorganger in te prenten, bijna zeide ik: in te peperen dat
hij docent is. In de vierde plaats is er, wat meer beteekent,
de Wet, de Grondwet der Universiteit, die terstond in haar
eerste artikel u zegt: „Hoogex onderwijs omvat dè vorming en
voorbereiding ') tot zelfstandige beoefening der wetenschappen
en tot het bekleeden van maatschappelijke betrekkingen,
waarvoor eene wetenschappelijke opleiding vereischt wordt."
Al de hier ten grondslag liggende werkwoorden: vormen, voor~
bereiden, opleiden zijn zuivere equivalenten van „doceeren."
Dan is er, ten vijfde, wat zeker ook wel iets beteekent, de
Ambtseed (of Belofte) , dien wij immers niet in de wolken,
maar op de basis van een concreete universiteit afleggen. Ten
slotte is er, ten zesde en ten zevende, de aard der zaak in
tweeërlei richting, wat de deur, dunkt mij, dicht doet.
De aard der zaak in tweeërlei richting, bedoeld is natuurlijk de aard, de eigenaardige gesteldheid van een Nederland~
sche Universiteit. a. De meening dat wij academische voor
gangers in de allereerste plaats wetenschappelijke onderzoekers
moeten zijn, voert, ten einde toe doorgedacht, tot zeer vreemde
gevolgtrekkingen. Indien het waar is dat een Universiteit
overwegend en voornamelijk, allereerst en allermeest behoort
te zijn een plaats van Onderzoek, en slechts in ondergeschikten
zin, in ondergeschikte bedoeling een plaats van Onderwijs,
indien dat waar is, zou het aanbeveling verdienen alle of
bijna alle studenten naar huis te zenden. Aan deze conclusie
zal moeilijk te ontkomen zijn. Immers werkelijk wetenschap~
,

1)

Voorbereiding en vorming ware logischer.
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pelijk onderzoek mint de stilte, de rust, rust vooral in de
beteekenis van het fransche „loisir," werkelijk onderzoek mint
de mogelijkheid van, de onverkorte gelegenheid voor spelende,
bijna zeide ik speelsche actie van den geest, voor elastische
beweging en onbelemmerde vlucht van het oorspronkelijk
denken. Om niets te bemantelen, moet hier nog meer gezegd
worden. De plichten van onderzoek en de plichten van

onderwijs omvatten ieder voor zich waarlijk niet weinig.
Onderzoek en onderwijs onderstellen inderdaad verschillende,
in enkele opzichten uiteenloopende eigenschappen en hoer
danigheden, die natuurlijk wel kunnen samengaan in één
persoon, maar wier samengaan toch allerminst van zelf spreekt.
Kort en goed zegt Henry Latham wat de hoofdzaak betreft:
,,the casts of mind required for a man of science and a
teacher, though sometimes combined, are in one respect
different. Sympathy with other minds is not essential for
the former; with the latter it is all in all." 1
Hier is inderdaad een moeilijkheid, ik denk er niet aan haar
te bemantelen, maar wel komt het mij voor dat zij grooter
schijnt dan zij werkelijk is. Ik kan intusschen eerst, in een
veel later verband van gedachten, beproeven deze moeilijkheid uit den weg te ruimen. In afwachting daarvan mag
hier misschien al dadelijk uitgesproken worden dat bedenkelijk
moet geacht worden een oplossing van de zwarigheid, die
gezocht of liever stilzwijgend en als van zelf sprekend gevonden zou worden op een weg van chronisch verzuim, zachter
uitgedrukt: van chronische geringschatting van plichten, die
ons opgelegd zijn door Aanstelling, Eed en Wet.
b. De aard der zaak in de tweede richting. Daareven
zeide ik dat in een ondersteld geval alle of bijna alle studenten
)

1 ) Om the action of examinations considered as a means of selection,
1877, p. 183, verg. p. 539; de cursiveering is van mij.
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naar huis zouden moeten gezonden worden. Dat zou moeten
geschieden met het oog op en in het belang van het onder~
zoek, het zou ook moeten geschieden met het oog op de
studenten zelf. Bij inaugureele oraties, inzonderheid van niet
al te bejaarde academische voorgangers, wacht mij bijna
altijd minstens één oogenblik van stil, onschuldig genieten;
het is het oogenblik tegen het einde, als de hoogleeraar zijn
eigen studenten toespreekt en hun eerlijk voorspiegelt dat
hij des zins en willens is saam met hen te arbeiden, samen
te onderzoeken, samen de wetenschap vooruit te brengen.
Hier verdringen elkander onbedoeld geestige en geestig wisselende situaties. Mijn verbeelding kan dan zelden nalaten
de zaak een weinig uit te werken: ik moet mij dan den
hoogleeraar voorstellen, met zijn studenten bras dessus, bras
dessous het uitlokkend veld van het wetenschappelijk onderzoek opgaande, met omvlochten veldflesch en verdere uit rusting schuins over den schouder. Men ziet natuurlijk veel
meer, als men langer ziet. Het ongemeen merkwaardige is
hier dat zooveel zin voor het bloeiend-romantische kiemen
en gedijen kan bij geesten, die in hun schrifturen om de
andere bladzij het woord „streng - wetenschappelijk" plegen
te gebruiken. Het verband ligt hier misschien dichter bij dan
men meenen zou, immers ook het veelvuldig gebruik van
superlatieven als ,,streng - wetenschappelijk" en dergelijke is
zuiver nabloeiend romanticisme: men zoekt de kracht in weinig
sober opbieden tegen zich zelf. Het bedenkelijke van het
geval is intusschen dat hier (n.l. in de voorstelling van „samen
de wetenschap vooruitbrengen" ) alle verband met de werker
lijkheid zoo goed als volkomen afwezig is. Scheppende ver~
beelding is een kostelijk ding, maar zij behoort, om gezond
te blijven, voortdurend verband te houden met de aldoor
aangroeiende schatten van de reproduceerende verbeelding,
die immers van scherp geziene werkelijkheid leeft. Laten
wij onverwijld afspreken dat wij het romantische, het dithyr
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rambische buiten de wetenschap willen houden, laten wij
zonder inspanning erkennen dat het wel een witte raaf zal
zijn, als hoogleeraren mèt hun studenten een stuk weten~
schappelijk werk kunnen uitvoeren in ernstig vooruitbrengende
richting! Moeten nu alle niet witte raven naar huis gezonden
worden? Dat zal een heel gekras geven! „Wo denkt man hin?"
Ik heb, meen ik, - het een en ander bij elkander gezet om
mijn stelling te staven dat wij academische voorgangers in
de eerste plaats docenten zijn. Mij wil de zaak toeschijnen
klaarder dan de dag te zijn, niet door mijn logica, maar
door de logica van het gegevene. Moet ik hier nog eens
de vertroostende verzekering (van pag. 18) herhalen dat
De herhaling is misschien vrien„overigens alles mag
vraagt
wellicht:
waarmee mag de door mij
delijk. Men
bestreden opvatting samenhangen? Deze opvatting kan
licht samenhangen met het oude, altijd weer oplevende
verwerpelijk denkbeeld dat genieën en heroën, buitengewone
mannen en uitzonderingsnaturen, als men pleegt te zeggen,
uitzonderingsgevallen zouden mogen pleiten voor de zedelijke
dat
beoordeeling van hun persoon en leven, m. a.
dezulken niet zouden vallen onder de gewone maat van het
zedelijke.. Dit pleit kan gevoerd worden door de betrok
zelf, of te hunnen behoeve door gelijktijdig of _ later-ken
levenden. Men moet wèl weten of men de aangeduide uit~
zondering waarlijk wil voorstaan en voor zijn rekening nemen.
In haar kern houdt zij in dat het doen van onzen plicht,
van onzen gewonen plicht maar gewoon, maar heel ordinair
is, dat het eigenlijke, het ware ideaal is: het inslaan en
bewandelen van hooger schijnende wegen, waarop wij ons
laten brengen niet door een aangewezen plicht, maar enkel
door hetgeen aanleg en neiging ingeven en voorhouden,
wegen, zacht ineensmeltend dikwerf met een stralend ver
schiet van glans en glorie, dat velen vleiend wenkt, maar
immers weinigen met werkelijk rijke vervulling wacht! Er
?"

w.
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is niet aan te ontkomen: wij vallen hier onder het gestrenge
en toch ook weer zoo barmhartige vonnis, door Vinet over
Rousseau geveld: „sans rappeler ses fautes, disons qu'il a
aimé la règle choisie, non la regie imposée. Or, la vertu
consiste à accepter la regie qu'on ne se donne point . . . .
.Ine vertu choisie nest pas une vertu". 1)
Wij zijn hier midden in het leerstuk van den „Nachruhm",
dat voor ons menschen zulk een moeilijk te hanteeren gedachte
insluit. Er is in het denkbeeld „Nachruhm" een wettig, een
geoorloofd bestanddeel, maar het is zoo moeilijk dit bestanddeel te isoleeren en daarna zuiver te bewaren. Waarom zou het
den mensch niet geoorloofd zijn iets onverliesbaars te willen
scheppen? Dit verlangen is een der vele vormen van der
menschen aandoenlijk worstelen tegen de vergankelijkheid,
die alles vergruizelt. Men wil zoo gaarne dat althans iets
rimpele, iets een wijle krulle boven de plek, waar men
onderzinkt in den stroom. Stellig mag de kundige werkman,
die voortreffelijk werk levert aan de kleine brug, die hij legt
-

in het eenzame veld, zijn volle, rijke vreugde hebben aan

de gedachte dat deze brug niet in de eerste veertien dagets
zal inzakken, dat geslachten na geslachten over deze brug
zullen heengaan. Zoo is het, zoo mag het zijn met alle
•deugdzaam werk. Maar bij dien werkman daar in het een~
zame veld vergeten wij licht een kleinigheid of liever twee
kleinigheden: vooreerst dat hij arbeidt, meestal ongezien door
menschen, en dan: zijn naam blijft onvermeld. Wij loopen
zoo licht gevaar in het goede, dat wij beoogen voor het
1 ) Histoire de la littérature frangaise au dix-huitième siécle, tome II.
deuxième édition, 1881, p. 235; de cursiveering is van mij. Iets verder
zegt Vinet: „Rousseau a pourtant beaucoup parlé de la conscience; mais
sous ce nom ii entend, soit le miroir intérieur ou chacun peut se reconnnaitre. soit le sentiment moral, mais non la reconnaissance de la règle.
Lette lacune constitue une grande différence; cette conscience-là nest plus
Ia chain de diamant qui rattache l'homme au devoir".
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nageslacht, reeds nu den dof fen achterkant te zien van een
grooter of kleiner monument, op welks niet direct doffen
voorkant de nakomelingschap eenmaal graveeren zal: wij
danken het hem. Hadden wij maar de wonderheerlijke
naïeveteit, de goddelijke nalatigheid van de meest onsterfelijken, die van louter arbeidsgeluk, van louter weeldegevoel in
hun werk, maar vergeten hebben, maar vergeten konden den
naam van den werker er bij te zitten!
Als ik reeds aanduidde: het dieper kwaad is hier, dat
wij licht dwalende menschen zoo gemakkelijk bekoord en
verblind worden door den glans der uitzonderingsnaturen.
Ilan is er verstrikking in wat Kierkegaard noemt: de aesthetische (niet ethische) theorie van het talent. „Zoodra",
zegt hij, „zoodra een talent niet opgevat wordt als plicht,
als roeping, is het volstrekt egoïstisch. Vier daher sein
Leben auf ein Talent gründet, der etabliert so gut er kann,
eine Râuberexistenz" 1 ) . Naar deze aesthetische leer zijn er
maar enkele, maar zeer enkele uitverkorenen, die met hun
talent of talenten, als men dan zegt, iets „beteekenen", iets
„uitrichten" in de wereld, al het overige volk wordt hier
n u m e r u s. Wat is dit alles in -wreed en eigenlijk ook
onbeschaamd. Alsof het niet zoo ware dat ieder zijn werk
in het leven hebben kan, en dat niemand meer kan doen
dan zijn werk. Alsof niet de man, de vrouw uit het volk,
die eiken morgen opnieuw den strijd om de broodvraag
geduldig en moedig weer opnemen, zonder applaus van de
wereld en immers ook zonder applaus van zich zelven zij hebben er wel geen tijd voor alsof niet zulk een man,
zulk een vrouw met de diepe en harde kloven in de hand
prinselijk staan zou naast alle heroën van de wereld,
natuurlijk niet met gelijke straallengte van naar buiten
1 ) Entweder-Oder, hoofdstuk: das Gleichgewicht des Aesthefischen and
Ethischen in der Entwickelung der Persönlichkeit (p. 586).

25

tredende beteekenis en werking, maar in hun onvermoeibare
nederige trouw, in hun heldenmoed, die gezien worden door
de engelen Gods! 1 ) Hoe zeldzaam barmhartig is wélbe
schouwd het schijnbaar harde woord uit het Evangelie:
„alzoo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen
u bevolen is, zoo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten, want
wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te
doen ". 2 ) Dit woord snijdt allen waan van een eigenwillig,
een eigenbatig leven uiteen, het maakt voor goed een eind
aan alle hijgende drijfjacht. Heb de meest schitterende
talenten, laat het zelfs zoo komen dat aan het einde van
gebruik en ontwikkeling dier talenten een grooter of kleiner
vuurtoren voor de menschheid rijst, die toren zelf valt buiten
uw bestel en blijve dus buiten uw bemoeiing. Een onnutte
dienstknecht dat is wel wat anders dan een vuurtoren
voor de menschheid, die er immers van zelf komt, of . .
ook wel niet komt!
Ik kom thans tot de tweede vraag, die ik stelde: wat moet

een Nederlandsche Universiteit aanbrengen? Als ik alles
dicht bij elkander mag zetten, is er, althans voor -een paar
onderdeelen van het antwoord, geen uitvoerige uiteenzetting
noodig. Welke zijn de functies van een Universitas
Neerlandica constituta? Men kan in plaats van „constituta"
ook wel „constituenda" zeggen, het maakt in ons kleine
land weinig of geen verschil: in een land zoo klein als het
onze zullen de principiëele eischen, die aan een Universiteit
behooren gesteld te worden. wel voor zeer geruimen tijd in
hoofdzaak dezelfde blijven. Van wege onze beperkte f inanr
ciëele krachten verkeeren wij in het geval, dat door een
Noordbrabantsch, spreekwoord plastisch aldus wordt uitgen
1) Men zie de treffende opmerkingen, die Kierkegaard maakt over den
„Kampf mit Nahrungssorgen".
2) Luc. 17 : 10.
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werkt: een mensch kan nu eenmaal zijn voet niet verder
uitsteken dan zijn schoen lang is. Hoe gelukkig zou het
zijn, als deze niet bepaald onbereikbare wijsheid het deel
kon worden van alle min of meer lunatieke programmakers.
Om maar iets te noemen, wij kunnen er niet aan denken
eere-professoraten in te stellen met bijna volledige ontheffing
van onderwijsplichten. Men denke al verder aan de steeds
voortgaande specialiseering van het onderzoek.
Naar het mij voorkomt moet een Nederlandsche Universiteit
beantwoorden aan drie eischen:
a. Een Universiteit moet wekken en kweeken wetenschap~
pelijk besef, wetenschappelijken zin, liefde voor zelfstandig
wetenschappelijk onderzoek, liefde voor studie om haars zelfs
wil. Zij moet geven een wetenschappelijken stempel, zij moet
vormen een wetenschappelijk karakter, „a scientific habit, a
scientific frame of mind." 1
b. Voor zoover dit mogelijk is, moet een Uni
versiteit uitrusten met pro f essioneele kennis.
c. Een Universiteit moet, 1 a s t n o t 1 e a s t, aanbrengen
wat ik genoemd heb: academische vorming.
)

-

Ik herhaal nog eens gedeeltelijk den eersten eisch. Een
Universiteit moet wekken en kweeken wetenschappelijk besef,
wetenschappelijken zin, liefde voor zelfstandig wetenschappelijk onderzoek etc. Van zulke liefde voor wetenschappelijk
onderzoek kan niet veel gezegd worden, er behoeft ook
niet veel van gezegd te worden: zij is er in kiem, of
zij is er niet. 't Is met wetenschap, dunkt mij, als met
kunst: als de aanleg er niet is, komt hij er niet, komt hij
er nooit. Daarom gebruikte ik met opzet de werkwoorden:
wekken, kweeken, vormen. In philosophicis pleegt men wel
te zeggen: operari sequiter esse; een oud duitsch spreek~
1)

Kort en duidelijk handelt hierover Karl Pierson in zijn Grammar

Science, 2e ed. 1900, p. 1-38.

of
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woord drukt hetzelfde gemoedelijker aldus uit: nur was ein
Mensch ist, kann man aus ihm herauskriegen. En klassiek
voor alle eeuwen heeft reeds Socrates gezegd: uateveeriOat ice
© Othc ávayxá^et, yrvváv trxw2voev 1 ) . Zoo is en blijft
het: het yevvav is Godes zaak, het komt alleen aan God toe,
't is Zijn souverein werk.
Wegens het in elkander grijpen der gestelde eischen moet
ik reeds hier een vraag doen, waarop ik straks uitvoeriger
terugkom, de vraag namelijk: hoe wekt, hoe kweekt ge
liefde voor wetenschappelijk onderzoek? Natuurlijk door
middel van wetenschappelijke stof, die meegedeeld wordt
aan de ontvankelijken. Hier ligt, naar het mij wil toeschijnen, de bron van droeve misvattingen, de bron van vele,
vele tranen. Ik verduidelijk het snelst mijn bedoeling, als
ik vraag: hoeveel wetenschappelijke stof meent gij noodig te
hebben voor het wekken en kweeken van wetenschappelijken
zin, van liefde voor wetenschappelijk onderzoek? Hoe groot
is dat quantum? Op deze vraag kan en mag, dunkt mij,

-

het antwoord geen ander zijn dan dit: slechts zooveel

wetenschappelijke stof worde meegedeeld als werkelijk noodig
is voor inprenting van wetenschappel ijke methode, en wederom
slechts zooveel wetenschappelijke stof worde meegedeeld als
uitmaakt den onmisbaren grondslag voor verder onderzoek.

Klaarder en bepaalder kan, denk ik, de grenslijn hier niet
getrokken worden, het komt trouwens ook niet op een enkel
lijntje of stippeltje aan, maar wat beginselloos en ongebreideld over de getrokken grens heenkomt, is naar mijn innige
overtuiging „bad science". Er zijn vragen, die wij telkens
moeten doen om ons zelf een enkele maal tot antwoorden
te nopen: wat stellen wij ons wel voor bij de onvermoeide
mededeeling van angstvallig vastgehouden oude stof, van altijd
weer nieuwe stof zonder einde? Hoe zal er dat uit zien over
1)

Plato, Theaetetus, 150 C.
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50, over 100, over 200 jaar? Wat belooft men zich, wat
gelooft men van de toeëigening der stof?
Voor wetenschappelijk gevormden behoeft ook hier zeker
wel niet duidelijk gemaakt te worden dat het eigenlijk nooit
de feiten zelf, de feiten op zich zelf zijn, die wetenschap
maken en uitmaken, dat wetenschap altijd en onveranderlijk
tot stand komt enkel door de methode, volgens welke die
feiten behandeld worden, door de wijze, waarop men er
mee omgaat. Zelfs de historie van een wetenschap is niet
onbeperkt en onvermengd belangrijk, hoe kosmisch gewichtig
wij elkander soms mogen aanzien, als wij daarover handelen.
De geschiedenis van een wetenschap is, dunkt mij, alleen
belangrijk uit een paar gezichtspunten: men toone aan hoe
sommige fouten, die in het onderzoek gemaakt zijn, noodzakelijk en onvermijdelijk moesten gemaakt worden, en voorts
late men klaar zien de vruchtbare fouten, die gemaakt zijn,
d. w. z. zulke fouten, die kiemen geworden zijn. 1 ) Maar
men schenke ons toch de altijd weer nauwkeurige opgaaf
Evan auteurs en boeken en titels en eerste en tweede etc.
edities en geboorte~ en sterfjaren van de menschen, die ik
voor een vaticaan, en dat zegt toch wel iets, niet zou willen
weten. Ook zonder telkens vernieuwde inlichting ben ik
bereid aan te nemen dat de menschen geboren en later weer
gestorven zijn. Waarvoor hebben wij toch onze Handboeken
,

1 ) Is er misschien nog een of ander gezichtspunt, dat ik over het hoofd
zag, dan zal men wel zoo vriendelijk willen zijn het zelf te formuleeren.
In zijn Methodenlehre der germanischen Philologie, 2e Aufl. 1897 (Sonderab~
-

druck aus der zweiten Auflage vom Grundiss der germanischen Philologie)

zegt Hermann Paul: „fur jeden, der zur Selbstandigkeit durchdringen will,
muss einmal die Zeit kommen, wo er über die Grundlagen seiner Wissen~
schaft reflektiert, wo er die Beobachtungen and die Denkprozesse, durch
welche dieselbe zustande gekommen ist, noch einmal wiederholt in abgekürzter
Form, mit Vermeidung vieler Umwege and Irrwege". (§ 13.) De cursiveering is van mij.
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dan .... om er in heerlijke olympische rust naar te verwijzen?
Maar ik vergeet dat ik hier maar voorloopig handel over
de hoeveelheid wetenschappelijke stof in het onderwijs. Wij
moeten weer komen in de zoo even beschreven ideale opvat~
ting van Socrates, wij moeten daarin wonen en blijven
wonen om nuchter te worden, nuchter als Socrates zelf was,
die niet maar voor weinige uitgelezenen, niet enkel voor de
besten en vlugsten, maar voor velen iets wilde zijn. Ik
bedoel dit: er rijst hier een zeer nuchtere vraag, bij wier
beantwoording zij, die van cijfers en statistieken houden, hun
hart mogen ophalen aan zulk een kleine statistiek, deze vraag
namelijk: wie der studenten kunnen en zullen werkelijk
wetenschappelijke onderzoekers worden? Bij hoeveel studenten
meent gij, in ernstigen zin en met meer dan een onzekere
belofte voor de toekomst, te kunnen wekken en kweeken
wat genoemd werd in den eersten eisch? Bij vijf ten hon~
derd? Mogelijk zal men dit procent nog te hoog vinden.
maar waarom zouden wij niet een weinig vrijgevig zijn in
deze zuiver hypothetische raming? Moet en mag onze
Universiteit nu worden een Instituut voor vijf ten honderd
en de veelvouden van dien? Dat zal toch niemand durven
en mogen beweren. Maar wat moet er dan geschieden met
de overige studenten? Laat mij, om de quaestie volkomen
zuiver te stellen, het geval nog een weinig mogen vereenvoudigen en van -onderaf -op enkele procenten elimineeren.
Laat mij van de academie „huistoe" mogen zenden al die~
genen, die niet moesten studeeren, eenvoudig omdat zij niet
kunnen studeeren. Er zijn er, op wie het ondeugend woord
van Johnson, met negatieve beslissing, van toepassing is:
„cultivate your mind, if you happen to have one". Dit
zeggen behoeft niemand zeer te doen, daar immers 's menschen
wezenlijke kern gelukkig niet ligt in zijn intellect, en boven~
dien bezit van dit laatste toch waarlijk niet buitengesloten is
door ongeschiktheid voor studie.
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Maar ook na de aangebrachte vereenvoudiging blijft er
over een groote middelmoot, een zeer aanzienlijk getal
studenten, die eens geroepen zullen worden hun land en volk
te dienen in velerlei ambt en betrekking. Wat moet met hen
geschieden? Voor dit probleem en geen ander staan we.
hier dringt zich op den voorgrond de vraag naar de cultuur kweekende werking, de cultuurkweekende kracht van een
Universiteit. Of moeten soms onze Universiteiten buiten
alle levend verband met de algemeene cultuur komen te
staan? Dat moet en mag toch niemand willen. Nog eens,
wat moet geschieden met bedoelde jonge menschen? Mis~
schien is men geneigd hier te antwoorden dat zij in aan
merking komen voor den tweeden eisch, dien ik stelde.
uitrusting met professioneele kennis. De cursief gedrukte
woorden: voor zoover dit mogelijk is, hebben reeds aangeduid
dat ik met deze oplossing, die geen oplossing is, niet medega.
M. i. kan een Universiteit maar zeer weinig professioneele
kennis aanbrengen. Alleen bij de medici is dit uit den aard
der zaak anders. Bij hen is het zeker gewenscht dat men
den mensch van den hoofdschedel tot den voetzool met alle
tusschenliggende contreien kenne en kunne cureeren. Voor
de overige faculteiten, ook voor mijne eigene faculteit, ga
ik veel verder: hoe meer eigenlijk gezegde professioneele
kennis een Universiteit hier overal zou willen aanbrengen,
des te meer, des te ernstiger zou zijn gevaar loopen haar
eigen en bitonder karakter van Universiteit te na te komen
en te worden een school voor meer uitgebreid gymnasiaal
of hoogere-burgerschoolonderwijs.
Daar staan we nu: een Instituut voor vijf ten honderd en
de veelvouden mag een Nederlandsche Universiteit niet
worden, 't zou al te dwaas zijn, en zij moet natuurlijk ook
iets anders zijn dan een uitgelegd gymnasium, een uitgelegde
hoogere burgerschool. Waar moeten we nu heen? De logica
in de dingen wijst hier den weg, zij wijst aan dat de kern,
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de kracht, de cultuurkweekende, de waarde-scheppende
kracht van een Universiteit voor een aanzienlijk deel zal
liggen, zal moeten liggen in het derde, dat ik noemde: het
aanbrengen van academische vorming. De middelmoot der
studenten, die ik boven en beneden isoleerde, kan niet be^
kwaamd worden in de richting van zuiver wetenschappelijk
onderzoek, en zij mogen niet maar enkel uitgerust worden
met dadelijke en parate kennis voor hun professie. Er blijft
gelukkig een derde over, dit derde moet nu komen in het
licht van een klare uiteenzetting, die niet al te lang behoeft
te zijn om een zoo aanstonds te vermelden reden. Voorloopig
zeg ik er alleen dit van: met behulp van dezelfde wetenschap~
pelijke stof, dier gebruikt wordt voor inprenting van methode,.
en evenzoo van de stof, die den onmisbaren grondslag vormt
voor verder onderzoek waarmee immers weinigen den
weg der zuivere wetenschap zullen inslaan kunnen de
bedoelde jonge menschen zóó gevormd worden dat zij de
wereld ingaan met een geoefenden geest, met eenig inzicht
en vooral met eenig vermogen om inzicht te vermeerderen,
kortom met eenigen groei van binnen. Meer zal hier voor
de meesten wel meestal minder zijn.

Ik heb tot dusver gevolgd wat ik zou willen noemen
den ondeugenden weg van bewijsvoering, ik ben hierover
eenige rekenschap schuldig . Over alles en nog wat werd
gesproken in de vorige bladzijden en de zaak, waarom het
eigenlijk te doen was (academische vorming) werd zoo goed
als geheel gelaten in de schaduw , ik lichtte haar enkel toe
door de uiterste tegenstelling (africhting). Mijn doel was
deze zaak los te wikkelen uit allerlei storende neven gedachten en neven-belangen om haar gansch alleen, laat
ik zeggen gansch naakt vóór u en mij te kunnen stellen.
Ik heb in het voorgaande geen samenhangen gezocht, maar
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tijdelijk althans en naar ik hoop zonder iets te beschadigen,
aldoor losgemaakt. Zóó alleen verkrijgen wij, dunkt mij niet
enkel het voordeel van duidelijkheid en betrekkelijke kortheid,
maar immers het grooter voordeel dat de volle strekking, de
complete bedoeling der gedachte nergens behoeft te lijden
onder allerlei „oogpunten" van elders, onder allerlei vaak zoo
grif en goedkoop ondersteld verband met iets anders.
Zou het komen van het eenzijdig toegepaste causale denken
dat zooveel dingen eigenlijk niet meer stil staan, voortdurend
in beweging, in weifelende beweging zijn? Wij liggen dan
onder den boom der kennis, maar wij liggen er nooit meer
stil, ook het strooisel ligt niet stil, waarop straks de gouden
vrucht vallen zal zonder gerucht. Alles is in voortdurende
causaliteits-trilling.
Zou misschien op deze wijze de vrucht ons ook dikwerf
ontgaan? Niet weinig critische geesten hebben zich de ver~
keerde gewoonte aangewend om bij een idee, een gedachte
onmiddellijk en onveranderlijk, nooit iets anders en altijd weer
te vragen: waar hangt zulk een idee, zulk een gedachte mee
samen, waar komt zij vandaan, waaraan is zij ontleend, waar
uit kan zij afgeleid worden? Dit is alles heel goed, als men
vooraf deze idee, deze gedachte goed kent, kwalitatief goed
doorgrondt. Hoe zal ik toch weten of A met B of met C,
met D of met E etc. samenhangt, of A ergens vandaan
komt, of A aan iets anders ontleend is, als ik A niet door
en door ken, en niet alleen A maar ook B en C en D en
E etc. Inhoud wil immers kwalitatief gekend wezen, eer er
sprake kan zijn van genetische verklaring. Ik weet natuurlijk
ook wel dat alles zoo ongeveer met alles samenhangt, maar
ik weet ook dat alleen voor zeer oppervlakkigen alles op
alles lijkt. Voor wie niet zien kan lijken alle negers op
elkaar, om de eenvoudige reden dat allen zwart zijn. Een~
voudig is dit wel, maar 't is ditmaal niet waar. Ik kom op
een en ander in later verband . terug, maar reeds hier moest
,
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ik toch even uitspreken: wat mij betreft, de behoefte van
mijn geest brengt mee dat ik den vliegenden pijl zoo nu en
dan gaarne zie in werkelijke rust.
Ik heb dan nu het terrein geheel vrij gemaakt en ik ga
thans rustig de vier volgende vragen beantwoorden:
I. Wat bedoel ik met academische vorming, wat is het
eigenlijke in academische vorming?
II. Wat is het uitvloeisel uit het eigenlijke, of liever,
waaraan zal men de vaste aanwezigheid van academische vorming kunnen herkennen?
III. Wat vloeit uit het ontwikkelde, d. w. z. uit het
antwoord op I en II, voort met betrekking tot de
stof, die onderwezen moet worden?
VI. Wat vloeit uit het ontwikkelde voort voor den
onderzoeker met betrekking tot zich zelf?
V. Slot.
I.
Wat bedoel ik met academische vorming, wat is het eigenlyke in academische vorming? Ik bedoel niet verstandelijke

ontwikkeling, natuurlijk evenmin het tegendeel, maar wel iets
anders. Neen, ik bedoel niet verstandelijke ontwikkeling in
den zin, die daaraan gewoonlijk gehecht wordt. Wij moeten
vaststellen, dunkt mij, dat wij daarvan nu genoeg gehad
hebben in de 19e eeuw. Het nooit stervend intellectualisme
is ons duur te staan gekomen, intellectualisme bederft zooveel, het bederft, door verstoring van evenwicht, ten slotte
ook het intellect zelf. Een louter~verstandsmensch is een
mensch zonder eenigen horizont. Leg hem een stuk werkelijke poëzie voor, hij zal er zoo goed als niets van verstaan;
leg hem voor een stuk religieleven, van welke hoedanigheid
ook, hij zal er nog minder van verstaan; leg hem een stuk
bespiegeling voor, die op meer zou rekenen dan op het
,
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bekende gezond verstand, hij zal met een witten glimlach
van exactheid u zeggen dat hij aan zulke diepzinnigheden
niet „doet," ik mag de aanhalingsteekens niet achterwege
laten; leg hem voor een stuk diep-doorleefd zedelijk leven,
hij zal er aan snuffelen met vossen~intellect 1 ) , met mercantiele
hersenen. Voor zulk een mensch moet de dieper kwaal
van zijn leven verborgen blijven uit den aard der zaak: het
inzicht dat het verstand nooit geweest is, nooit worden zal,
nooit worden kan een primaire, een eigenlijk actieve en
scheppende kracht, dat inzicht blijft voor hem verzegeld met
zeven zegelen. Wat zou zulk een extraneus er wel van
maken, als een dichter spreekt van
,,the wells
which boil under our being's inmost cells,
the fountains of our deepest life"? 2 )

Ik vermoed dat hij een weinig grinniken zou en voorts
meenen dat zijn dieplood oceanen peilt.
Neen, ik bedoel niet verstandelijke ontwikkeling, maar wat
bedoel ik dan wèl? Want het eigen, het hooge werk van.
een Universiteit is en blijft toch onweersprekelijk de verzorr^
ging der intellectueele krachten en belangen van een volk .
Ik was zoo gelukkig een bizonder gelukkige uitdrukking
te vinden, die mijn bedoeling volkomen weergeeft. Ik weet

wel dat aan een woord niet alles hangt, maar woorden
kunnen toch wel kostelijke boodschappers van kostelijke
dingen zijn, en in dat geval zijn en doen zij altijd meer: zij
vertolken de bestaansvreugde van een denkbeeld en verhoogen daardoor zijn macht over, zijn invloed op velen,
zelfs op den eigen geest, waarin zulk een denkbeeld geboren
1) De uitdrukking is van Carlyle: a vulpine intellect.
2) Shelly Epipsychidion.
:
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werd 1 ) . De bedoelde gelukkige uitdrukking vond ik in de
fraaie, ik durf wel zeggen in de klassieke opstellen van kar~
dinaal Newman, vereenigd onder den titel van: the Idea of a
University 2 ) . Naast vele zeer goede uitdrukkingen, die in~
tusschen overal kunnen voorkomen: intellectual culture, culr
ture, cultivation of the intellect, cultivation and discipline of
the mind, gebruikt Newman ook de uitdrukking, waarom
het mij hier te doen is: education of the intellect, beter nog
education of the mind. Opvoeding van het verstand, opvoer
ding van den geest, de klank in deze woorden is immers
anders dan in het woord „ontwikkeling." Maar niet enkel
klank en kleur zijn hier anders, er is inderdaad een ander
klimaat van gedachten. Deze formuleering is, dunkt mij,
een formuleering van verrassing: het woord „opvoeding" verr
wacht men zoo niet op intellectueel terrein, men verwacht
het daar niet anders dan in voorbijgaand metaphorisch
gebruik. Het is al verder een formuleering, waarin wel eenige
revolutie schuilt: wie de gedachte, dat er onder ligt, binnen
laat in den kring van zijn overwegingen, zal gewaar worden
dat zijn paedagogische principes en praktijken en programma's
niet ongemoeid blijven. Het is, wat zeker niet het minste
is, een formuleering van eerbied, van diepen eerbied voor
den menschelijken geest, voor zijn krachten en verrichtingen,
voor zijn stillen groei, voor het werk van allen, die hier tot

1) Stuart Mill toonde dit te voelen blijkens zijn woorden, die ik in
't Duitsch vond aangehaald bij Rudolf Eucken (Geschichte der philosophischen
Terminologie, 1879, p, 181) : „kaum finden irgend originelle Gedanken
über geistige oder sociale Phánomene jemals eher ihrer Weg tinter die
Menschen, oder erhalten in dem Geiste sogar ihrer eignen Erfinder ehrer
ihre eigentliche Wichtigkeit, als bis sie durch gut gewâhlte Worte gleichsam
angenagelt and Pestgehalten werden," (De cursiveering is van mij.)
2) New edition 1896: 't zijn eigenlijk verhandelingen en redevoeringen
ten deele gehouden voor een academisch gehoor.
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opvoeden geroepen worden. In de omgeving van zulk een
formuleering durft men weer spreken niet alleen van de
waarde, maar ook van de waardigheid van menschelijke
kennis. Opvoeding van het verstand, van den geest, het
dunkt mij een gouden woord, dat onsterfelijk naar voren
komt uit veel zwaarwichtige, maar levenlooze redeneeringen
van den dag, uit veel geklaag over overlading, waarin wel
eenige overlading begint te komen.
Inderdaad, het verstand, de geest moet opgevoed worden,
en dat moet de Universiteit doen, d. w. z. de Universiteit
moet haar alummi leeren denken, leeren na-denken en over~
denken, leeren doorndenken, leeren zelf-denken. Dit alles
in de aanvangen, in de beginsels: natuurlijk niet, omdat
het meerdere niet zeer g ewenscht zou zijn, maar omdat
het meerdere als regel-voorrallen een dwaze, een onredelijke
eisch is. Ik geloof niet dat iets wezenlijks bereikt, iets
onvervreemdbaars verworven wordt door het gaan, moet
ik niet liever zeggen: het loopen, het hysterisch loopen van
het eene boek naar het andere, van het eene onderwerp
naar het andere, van de eene quaestie naar de andere, van
het eene college naar het andere, van den eenen cursus
naar den anderen, van het eene privatissimum naar het
andere, van de eene experimentatie naar de andere. Dit
is waarlijk een geestelijke „Rutschbaan" (montagnes russes) ,
waarop men langs, ach, vooral langs de objecten van kennis
heen-en-weer, op-en-neer glijdt. Wat zou Plato in de stille,
schaduwrijke tuinen van zijn academie van deze intellectueele
verwildering wel gezegd hebben? Vraag iemand, die zich
zelf zulk een opvoeding geeft of laat geven, maar eens
nauwkeuriger na over een of ander onderwerp, hij zal spoedig
druk rondloopen, druk en gaggelend als een eend, die zich
verslikt heeft. Het aandoenlijk feit is dan ook niet te
loochenen dat hij zich werkelijk verslikt heeft. In de
aanvangen, in de beginsels, ik voegde er dit ook bij met het
,
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oog op hen, die als een wezel zoo bang zijn voor philosophie,
en die uit den eisch dat de Universiteit moet leeren denken
misschien zouden opmaken dat ik van ieder een philosoof,
een denker zou willen maken. Mijn eischen zijn om allerlei
redenen waarlijk bescheidener, maar hoog of laag gestemd,
zij komen neer op de eerlijk uitgelegde bedoeling der eerlijke
woorden: leeren denken. Zou men hier nog meer willen
afdingen, dan zou men toch komen over een vreemde grens:
de meest verdunde bedoeling der woorden kan immers nooit
deze worden dat de Universiteit niet moet leeren denken!
Dan zou men uitkomen, dan zou men de Universiteit doen
uitkomen bij een diep droevig nau f ragium mentis!
De Universiteit moet leeren denken. Zou denken moeilijk
zijn? Ik zou het wel denken, daarom onderstreepte ik het
woord: leeren. Dit zeggend heb ik niet enkel het oog op
de uitsluitend zedelijke beletselen, die op den weg van het
denken plegen te liggen. Wij zouden stellig meer onbelemmerd kunnen denken, als we alleen in de wereld waren,
als we nooit gefronste wenkbrauwen hadden te vreezen,
als er nooit gevaar was dat onze klandizie, in eigenlijken
en figuurlijken zin, ons ontgaan zou. Maar er is meer,
met de zedelijke beletselen zijn dikwerf vervlochten meer
algemeene oorzaken, tengevolge waarvan ons natuurlijk
denken zoo lichtelijk dwaalt en altijd weer struikelt over
zich zelf, en dat in weerwil van de terechtwijzing, die het,
ten deele ongemerkt, voortdurend ontvangt in de tucht van
een gevormde taal, door een goede opvoeding, door de pijnlijke ervaring van onze eigene dwalingen 1
Het is noodig ook die algemeene oorzaken goed te kennen.
In zijn Inleiding tot de Wijsbegeerte begint Land het hoofd-stuk: Gronden van zekerheid aldus: „het menschelijk denken,
,

) .

1 ) Zie Wilhelm Windelband's Rede über Denken and Nachdenken in
Präludien, 1884, p. 176--210, o. a. p. 209.

38
dat aan de ervaring hoogst onvolledige gegevens ontleent,
en in zijn werkzaamheid door verbeelding en hartstocht
voortdurend gestoord wordt, is niettemin gevorderd op den
weg naar een ideaal, waarvan het althans de algemeene
trekken vermag aan te geven. In den staat van volmaakt~
heid, waarnaar het tracht, zou het een stelsel van begrippen
en van regelen van wording in den vorm van hypothetische
oordeelen bezitten, en al het verschijnende daaraan door
andere oordeelen vastknoopen, alles zoo deugdelijk, dat
alle verdere ervaring slechts nieuwe voorbeelden aanbracht
van het bekende en begrepene" 2 ) . Ik betwijfel de juistheid
van dit alles niet, maar er valt hier toch iets te betreuren.
Dergelijke volzinnen lezend, zeg ik telkens: hoe jammer en
meer dan jammer, dat zulk een uitnemend denker zoo weinig
de gaaf van plastisch denken bezat. Zulke vale volzinnen en ik koos waarlijk niet eens de vaalste houden ons
toch eigenlijk niet vast, zij beschamen ons nooit, zij missen
doorgaand alle ontdekkend vermogen. Men leest ze en . . .
gaat vergenoegd voorbij aan die voortdurende stoornis, waar
aan het denken onderworpen is, en die toch maar een voort~
durend kwaad is.
Hoe anders is het reeds, als we ons b.v. door den ouden
mysticus Sir Thomas Browne in zijn Pseudodoxia Epidemica,
or Discourse of Vulgar Errors laten inlichten over „de bronnen
van dwaling ", wel wijdloopig dikwijls, maar toch telkens met
woorden en uitdrukkingen, die de aanraking met het leven
niet mijden. Hoe guitig zet Browne, natuurlijk niet meenens,
Plato's leer dat alle kennis herinnering is, vierkant onderstboven, als hij met een zucht opmerkt dat wij dikwijls, om tot
werkelijke kennis te komen, zoo heel veel moeten vergeten.
De menschen, zegt hij al verder, zijn zoo traag in het onderzoek
-

2)

1889, p. 241.
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zelfs van de meest eenvoudige dingen, zij zijn zoo traag „with
a wonderful kind of supinity." „Supinity" beteekent in letter~
lijken zin de (achtelooze) houding van een mensch, die achter~
over, die op zijn rug ligt. Zulke oasen zijn er gedurig, en
dan weer groote tusschenruimten van wijdloopigheid. Als
verdere bronnen van dwaling noemt Browne dan: „the
common infirmity of human nature, the erroneous dispositon
of the people, the confident adherence to authority."
Men waant telkens Francis Bacon te hooren, die, als beter
bekend is, in zijn idolen-leer een meer bij de zaak blijvende,
maar niet minder plastische beschrijving geeft van zijn viertal
Idola, valsche voorstellingen, waardoor het menschelijk denken voortdurend op dwaalwegen gebracht en gehouden wordt:
Idola Tribus, Idola Specus, Idola Fori, Idola Theatri. Onder
Idola Tribus verstaat Bacon de vervanging in het natuuronderzoek van de causae e f f icientes door causae finales (natu~
ralium operationum ad similitudinem actionum humanarum
reductio.) Idola Specus zijn voorstellingen, die enkel wortelen in de eigenheden van den enkelen mensch. (Idola Specus
sunt idola hominis individui. Habet enim unusquisque . . . .
specum sive cavernam quandam individuam, quae lumen
naturae frangit et corrumpit.) Het zijn de wanbegrip~
pen, de vooroordeelen en valschrindividueele voorstellingen,
kortom het is de gansche rijke teelt van illusiën „which are
bred amongst the weeds and tares of one's own brain."
De Idola Fori vloeien voort uit het verkeer der menschen,
en wel uit het groote middel van dat verkeer: de menschelijke taal. (Hominum commercium et consortium. Homines
enim per sermones sociantur.) De beste definities kunnen
hier helaas niet afdoende helpen, want ook definities bestaan
ten slotte uit woorden, en woorden telen woorden (verba
gignunt verba.) Idoia T heatri zijn de valsche voorstellingen,
die berusten op allerlei autoriteit en overlevering (sunt denique
idola, quae immigrarunt in animos hominum ex diversis
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dogmatibus philosophiarum ac etiam ex perversis legibus
demonstrationum l)
Men kan gerust zeggen: wie Bacon's idolen-leer goed overwogen heeft, heeft zijn denken op gevoelige wijze gezuiverd
en krachtiger gemaakt, al mag niet verzwegen worden dat
Bacon's eenzijdigheid aan het geheel van zijn gedachten dikwerf den edelsten stempel onthouden heeft. Hij moet daar zelf
atio van
toch wel iets van gevoeld hebben, als hij in de Praefatio
de Instauratio Magna ook dit deemoedig van God smeekt
dat de menschelijke dingen geen schade mogen brengen over
de goddelijke, en dat niet uit het openstellen van de wegen
der zinnen (der zinlijke waarneming) en door het klaarder
ontsteken van het licht der natuur, eenig ongeloof, eenig
nachtelijk duister over onze zielen kome met betrekking tot
de goddelijke mysteriën 2 ) . Hij weet het daar zoo goed dat
het kwaad niet schuilt, niet schuilen kan in het onderzoek der
natuur zelf, hij weet dat het kwaad schuilt in het aanma-tigend, het gebiedend begeeren (ambitiosa illa et imperativa
cupiditas) om zelf zich wetten te geven. Hij weet het daar
zoo goed dat de wetenschap niet mag beoefend worden
enkel ter bevrediging van persoonlijke neiging, of uit
(onedelen) wedijver, of ter versmading van anderen, of ter
wille van voordeel, roem of macht. Uit belustheid op macht,
zegt hij, zijn de engelen gevallen, uit belustheid op kennis

1) Ik nam de in de tekst voorkomende kenschetsende uitdrukkingen
uit Novum Organum Lib I, Aphorismi, I. -LXVIII en uit de Dignitate et
Augmentis Scientiarum, Lib V, cap. IV.
In principio opens ad Deum Patrem, Deum Verbum, Deum Spiritum
pretes fundimus humillimas et ardentissimas, ut humani, generis aerumnarum
memores et peregrinationis istius vitae, in qua dies paucos et malos terimus,
novis suis eleemosynis, per manus nostras, familiam humanam dotare
dignentur. Atque illud insuper supplices yogamus, ne humana divinis officiant;
ncve ex reseratione viarum sensus, et accensione majore luminis naturalis,
aliquid incredulitatis et noctis, animis nostris, erga divina mysteria oboriatur".
2)

„
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de menschen, maar in de liefde (charitas) is geen afdwaling,
geen overschrijden van de juiste maat; noch engel noch
mensch kwam ooit in gevaar door deze liefde. Dit zijn edele
woorden, die wèl een zuiveren stempel vertoonen.
Ik noem een derden plastischen denker, van wien ik in de
vorige bladzijden reeds melding maakte, kardinaal Newman,
die met een drietal beelden het beeld van een kind, dat
van lieverlede leert zien, van een bijziende en van een blinde,
die zijn gezicht herkrijgt den toestand van verwarring
beschrijft, waarin het natuurlijk, het ongeoefend denken pleegt
te verkeeren. Ik zou lust hebben hier alles bijelkander
te voegen en de drie genoemde beelden, die ten deele op
verschillende plaatsen voorkomen, tegen elkander aan te
schuiven. Ik laat dit na om de lengte, ik deel alleen vol~
ledig mee het beeld van het kind, met zijn toepassing. Ik
laat alles staan in het keurige Engelsch, dat Newman
schrijft: een getrouwe vertaling van den inhoud neemt bijna
altijd den klank uit de woorden, en een vrije vertaling, die
óók den klank wil overbrengen, is natuurlijk een nieuw
stuk. Uit deze aanhaling kan ten overvloede blijken dat
niet enkel de gedachte, maar ook vorm en taal, zooals het
toch ook behoort, uitvloeisel kunnen zijn van nauwkeurig
denken. De bedoelde woorden luiden als volgt:
„It has often been observed that, when the eyes of the infant
first open upon the world, the reflected rays of light which
strike them from the myriad of surrounding objects present to
him no image, but a medley of colours and shadows. They do
not form into a whole; they do not rise into foregrounds and
melt into distances; they do not divide into groups; they do
not coalesce into unities; they do not combine into persons;
but each particular hue and tint stands by itself, wedged in
amid a thousand others upon the vast and flat mosaic, having
no intelligence, and conveying no story, any more than the
wrong side of some rich tapestry. The little babe stretches out
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his arms and fingers, as if to grasp or to fathom the manycoloured vision, and thus he gradually learns the connexion of
part with part, separates what moves from what is stationary,
watches the coming and going of figures, masters the idea of
shape and of perspective, calls in the information conveyed
through the other senses to assist him in his mental process,
and thus gradually converts a caleidoscope into a picture. The
first view• was the more splendid, the second the more real,
the former more poetical, the latter more philosophical. Alas!
what are we doing all through life, both as a necessity and as
a duty, but unlearning the world's poetry, and attaining to
its prose! This is our education, as boys and as men, in the
action of life, and in the closet or library; in our affections, in
our aims, in our hopes, and in our memories. And in like
manner it is the education of our intellect; I say, that one
main portion of intellectual education, of the labours of both
school and university, is to remove the original dimness of
the mind's eye; to strenghten and perfect its vision; to enable
it to look out into the world right forward, steadily and
truly; to give the mind clearness, accuracy, precision; to enable
it to use words aright, to understand what it says, to conceive
justly what it thinks about, to abstract, compare, analyze,
divide, define, and reason, correctly. There is a particular
science which takes these matters in hand, and it is called
logic; but is not by logic, certainly not by logic alone, that
the faculty I speak of is acquired. The infant does not learn
to spell and read the hues upon his retina by any scientific
rule; nor does the student learn accuracy of thought by any
manual or treatise. The instruction given him, of whatever
kind, if it be really instruction, is mainly, or at least preeminently, this, ^-- a discipline in accuracy of mind.
Boys are always more or less inaccurate, and too many, or
rather the majority, remain boys all their lives. When, for in
stance, I hear speakers at public meetings declaming about
,,large and enlightened views", or about ,,freedom of conscience",
or about „the Gospel", or any other popular subject of the day,
I am far from denying that some among them know what they
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are talking about; but it would be satisfactory, in a particular
case, to be sure of the fact; for it seems to me that those
household words may stand in a man's mind for a something
or other, very glorious indeed, but very misty, pretty much
like the idea of „civilization" which floats before the mental
vision of a Turk, — that is, if, when he interrupts his smoking
to utter the word, he condescends to reflect whether it has
any meaning at all
ll ................
... . .. . . . .
It is this haziness of intellectual vision which is the malady
of all classes of men by nature, of those who read and write
and compose, quite as well as of those who cannot, — of all
who have not had a really good education. Those who cannot
either read or write may, nevertheless, be in the number of
those who have remedied and got rid of it; those who can,
are too often still under its power. It is an acquisition quite
separate from miscellaneous information, or knowledge of
books." 1
.

)

Ik heb op dit fraaie stuk eigenlijk maar ééne kleine aanmerking, een aanmerking, die gelukkig de kern van Newman's
bedoeling niet raakt, en die daarom evenmin deren kan mijn
bedoeling met deze aanhaling. Ik heb het oog op de sterke,
zeer onjuiste tegenoverstelling van het poëtische en het
philosophische, ten gevolge waarvan „the dimness, the
mistiness, the haziness of intellectual vision" zou moeten komen
aan den kant van den wezenlijken dichtei. Maar dat kan
Newman toch niet meenen, de man, die het in eigen voor~
beeld talloos vele malen anders heeft doen voelen, anders
getoond heeft!
Ik heb nu, meen ik, wel genoeg gedaan om duidelijk te
maken wat er ligt achter mijn zeggen dat de Universiteit
1)

The Idea of a University, p. 331-333; ik cursiveerde slechts een

enkele maal.
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haar alumni moet leeren denken. Hoe moet de Universiteit
dat doen? Voor een deel heeft Newman het geheim al
verraden, 't is trouwens een open geheim, dat nauwelijks
toelichting behoeft. Wie wil leeren denken, zal immers moeten
leeren: zuiver onderscheiden, zuiver ontleden, zuiver vergelijken, zuiver classificeeren, zuiver verbinden. In en door dit
alles voltrekt zich het edele xglwv, op dit alles steunt het
hooge, dure recht van oordeelen, beslissen, ,beslechten. Wie
goed onderscheidt, wie goed uit -elkander stelt, moet even
goed kunnen samen- stellen, immers samen-zien wat bij elkander behoort, hij moet ook op juiste wijze kunnen verbinden.
Het enkel-analytische en het enkel- synthetische doen beide
veel kwaad. De vraag is aldoor: hoe staan de betrokken.
objecten vóór onzen geest, staan ze in onzen geest onderscheiden en toch verbonden, verbonden en toch onderscheiden,
bijna even klaar en zacht als de zienlijke dingen in het land~
schap daar vóór ons? Wie verstaan wil wat ik bedoel, kan
met een kleinigheid geholpen worden, hij zie maar eens naar
een molenwiek op verschillende dagen van den zomer. Zulk
een molenwiek kan zoo scherp en hard en droog in en tegen
de atmosfeer staan, maar soms is er verrukkelijke samenstem~
ming tusschen wiek en lucht, samenstemming zonder samen-vloeiïng,
zonder uitwissching van lijnen.
Ik begrijp natuurlijk wel dat ik er met deze beeldspraak
niet af kom, ook is het mijn bedoeling niet er af te komen;
in de volgende bladzijden zal nog wel gelegenheid zijn het
pas gezegde nader toe te lichten. Ik wil thans iets anders en
naar ik meen iets beters doen, ik wil trachten een zeer con~
creet antwoord te geven op de oude vraag van dit onderdeel,
een vraag, die ik nu concreeter aldus formuleer: waarmee
zoudt gij tevreden zijn, als de „velen," wier belangen gij
tot hiertoe bepleit, de academie verlaten, wat verstaat gij
dan onder een eenigszins voltooide academische vorming?
Ik gebruik natuurlijk het woord „eenigszins" hier niet om
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de zaak nu toch ten slotte in nevelen te laten, maar juist
om het allernaaste te noemen, waarmee ik tevreden zou zijn,
het allernaaste, maar waarop dan ook niets mag, niets kan
afgedongen worden. Ik zou tevreden zijn, ik zal tevreden
zijn, als van niet buitengewone maar goede studenten, bij het
verlaten der academie, drieërlei zal kunnen gezegd worden
10.

dat hun geest op een matig - uitgebreid terrein, op matig~
uitgebreide terreinen heeft leeren staan boven het gruis van
.allerlei meening;
2 0 . dat hun geest heeft leeren staan boven de bekoring van
woorden, van algemeene woorden;
3 0 , dat hun geest zóó heeft leeren staan boven de grens tus
en hun nieuweten, dat zij die grens nu met-schenuwt
-eenige klaarheid kunnen zien.
Ik hoop niet dat iemand mij hier toevoegt: gij stelt toch
wel hooge eischen, als ik het u zeggen mag, want dan
zou ik op den man af moeten vragen: maar welke eischen
stelt gij dan, wat vraagt gij dan van de Universiteit, wat
zijt gij bezig van haar te maken? Wij mogen ons hier
de sluimering der onnadenkendheid toch wel eens goed uit
de oogen wrijven. Neemt men van de gestelde eischen, in
mijn oog zuivere, krap - gemeten minimum~eischen, ook maar
iets af, dan komt men inderdaad over de grens, waarvan
ik al gesproken heb, de grens, waarop en waarachter een
droevig nau f ragium van den geest niet te ontgaan is. „Meer
zal voor de meesten wel meestal minder zijn," heb ik vroeger
gezegd, hier zeg ik: minder is eenvoudig niets, minder is minder
dan niets, beter niets dan niet-vervulling van deze eischen.
Laten we maar eens experimenteeren, men experimenteert tegenwoordig heel veel. „De geest moet geleerd hebben te staan boven het gruis van allerlei meening", er is
nog wel bijgevoegd, wat mee bedoeld is voor de twee
andere eischen: op matig -uitgebreid terrein, etc. Als dat nu
te hoog is, als dat nu „wel hoog" is, en als ik dat hooges
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dat „wel hooge" nu verlagen moet, dan krijg ik dat de geest
onder het gruis van allerlei meening blijft en, als van zelf
spreekt, bij aldoor aangevoerde stof hoe langer hoe meer
onder zulk gruis bedolven raakt; er komt, ik kan het niet
anders zien, er komt aldoor gruis bij. „De geest moet
geleerd hebben te staan boven de bekoring van woorden, van
algemeene woorden ", als dat nu te hoog of „wel hoog" is,
dan krijg ik, door ernstige verlaging van dezen eisch, dat
de geest aan deze bekoring eenvoudig niet ontkomt. „De
geest moet geleerd hebben zóó te staan boven de grens
tusschen weten en nieuweten, dat men die grens nu met
eenige klaarheid vermag te zien." Als daar nu nog iets af
moet, dan krijg ik: grenzen zien zonder eenige klaarheid..
Dat wordt wel bedenkelijk vreemd: zien zonder eenige klaar
heid, 't is meer voorgekomen onder menschen, maar grenzen
zien zonder eenige klaarheid, dat lijkt sterk op een cirkel,
die een tot nog toe niet waargenomen overhelling naar het
vierkant vertoont.
Neen, er kan werkelijk nergens iets af. Met een enkel
woord wil ik de genoemde eischen toelichten, niet omdat zij
op zich zelf onduidelijk zouden zijn, maar omdat duidelijk~
heid wel eens een nadeel kan worden, namelijk in het ge~
val dat zij ons onwillekeurig verleiden zou over de dingen
heen te lezen. 1 0 . De geest moet geleerd hebben boven het
gruis van allerlei meening te staan. Wat bedoel ik met gruis
van allerlei meening? Hoe komt zulk gruis er? Zulk gruis
komt er, als door te veel stof geen gelegenheid gelaten wordt
voor werkelijke toeeigening, en zulk gruis komt er, omdat
het er soms is. De beste stof kan voor den leerling gruis
worden, en er is stof, die begint met dadelijk gruis te zijn.
Zulk gruis komt er, als door te veel stof geen gelegen~
heid gelaten wordt voor toeëigening. Winckelmann acht
het groote gebrek van onze moderne geleerdheid, tegenover de antieke, hierin gelegen dat zij in vele gevallen,
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eigenlijk alleen bestaat in het weten van wat anderen over
en van een onderwerp gedacht en geweten hebben. Ieder
zal erkennen dat deze volzin ons waarlijk geen vrienr
delijk, geen aantrekkelijk beeld van wetenschap geeft.
Toch kan men hier door een kleinigheid het onvriendelijke wel in iets vriendelijks en aantrekkelijks veranderen.
Men neme slechts het tweemaal gebruikte werkwoord
„weten" beide keeren in precies denzelf den zin. Wat
anderen, en laten we nu maar zeggen: wat de beste
en meest eminente voorgangers geweten hebben en weten,
dat is natuurlijk iets kostelijks. Als ik nu ook maar weet
en goed weet wat die anderen geweten hebben en weten,
dan heb ik immers al wat ik verlangen kan; mijn weten,
mijn kennen is geworden een levend bestanddeel van mij
zelf. Winckelmann heeft blijkbaar het eerste „weten" ge~
nomen in gansch anderen zin, en hij had daarin groot gelijk.
Hij nam het niet uit de sfeer der ideale opvattingen, maar
uit de droeve en dwaze praktijk van veel stof, veel boeken,
veel lessen, veel onderwerpen, veel experimenten, veel opinies,
veel quaesties, veel gezichtspunten en standpunten, veel
gedachten en veel stelsels, ik vergis mij, ik bedoel: veel
namen van gedachten en veel namen van stelsels. Hier
wordt de beste stof voor den leerling gruis. Hier wordt
getroffen, d. w. z. beleedigd de zedelijke wortel van alleweten. Er is immers geen tijd dat men zich eenigszins ver~
antwoordelijk leere voelen voor zijn voorstellingen, de intelr
lectueele vorming moet hier missen alle zedelijke werking. In
iedere quaestie, in kleine zoowel als groote vragen moet er
toch ten slotte zijn een kleine wortel van (wetenschappelijke)
overtuiging, wil men het nog bescheidener uitgedrukt hebben:
een kleine vezel van overtuiging. Is er die kleine wortel,
die kleine vezel niet, dan is er louter meening, louter leege
en ijdele meening, dan is er de leeggeblazen eierschaal. Men
leert dan, min of meer vaardig, van buiten de wachtwoorden.
-
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en gemeenplaatsen, die bij een onderwerp behooren, de
nomenclatuur van een wetenschap, de opinies van allerlei
geleerden, de resultaten van een of ander onderzoek. In
enkele dagen of weken doet men af wat een ander, wat den
besten niet zelden de inspanning van vele jaren gekost heeft.
Men kent b.v. Plato, zooals men hem dan kent; men zou er,
geloof ik, vrede mee hebben, als Plato morgen met gansch
andere gedachten en beschouwingen tot ons kwam. Natuurlijk liever niet, want 't zou maar weer een paragraaf meer
geven, maar overigens: gedachten en beschouwingen zijn
immers niet meer dan opinies, waarvan er wel twaalf in een
dozijn gaan. Zoo is het in het philosophische, zoo is het
ook in het historische, zoo is het overal. Er is nergens iets,
dat den geest waarlijk grijpt, niets maakt blijde of bedroefd,
niets wondt, niets ontvonkt, de liefde is er niet of niet meer,
en nu is er de dood. Want de dood is overal, waar de liefde
niet is. De menschelijke geest wordt op deze wijze louter
transito-plaats, de oude Diogenes drukte het nog anders uit
in het onverbloemd verwijt, dat hij tot Antisthenes richtte:
„gij zijt een trompet, die wel een groot geluid heeft, maar
die nooit haar eigen klank hoort" 1
De beste stof wordt licht gruis door niet strikt geboden
uitvoerigheid. Er is ook stof, zeide ik, die begint met
) .

1 ) Windelband zegt t. a. p. 209 en v.: .,zur glücklichen Entfaltung des
Erkenntnisztriebes gehort neben sittlichen Grundlage seines Strebens
noch ein Anderes: die klare and sichere Besinnung auf die Grundsâtze,
nach denen allein das richtige Denken zustande kommen kann . . . . Und
auch diese stetige Besinnung auf die Regeln des richtigen Denkens in der
practischen Anwendung aller seiner Formen - ~ auch sie wurzelt zuletzt
nirgends anders als in der sittlichen Hingabe an den groszen Gedanken
der Wahrheit. Denn es erhalten diese Regeln Werth and Kraft nur als
nothwendige Mittel des Wahrheitstriebes. So ruht auch hier die Liefste
Trieb feder des absichtlichen Denkens in einem moralischen Zwecke. (Ik
cursiveerde.)
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dadelijk gruis te zijn. Ik heb het oog op die schier tallooze
studiën, die jaar in jaar uit verschijnen en waarin wel het
perpetuum mobile schijnt uitgevonden, zoo onvermoeid blijft
men aan den gang. Het zijn zulke studiën, waarvan kenners
met een glimlach u zullen verzekeren dat men door ver~
plaatsing van den nadruk, door grooter of kleiner verschikking
en verschuiving der gegevens even goed iets anders beweren
kan dan wat beweerd werd, en soms even goed het
tegendeel. Met een glimlach: men moest niet glimlachen,
maar eerlijk en ronduit verklaren dat zulke stof, men
kan gerust zeggen: zulk stof natuurlijk den leerling, maar
op den duur ook den voorganger ernstig schaadt. Het
zoeken en onderzoeken is hier volkomen losgemaakt van
allen zedelijken wortel, het is geworden droef en armzalig
probeeren, nog wel gedoopt soms met den academischen naam
van ,,streng - wetenschappelijk." Maar ik kom hierop nog
terug, ik ben tevreden, als men gemerkt heeft dat ik de
onmisbaarheid en zijdelings de heerlijkheid bepleitte van
kennis, waaraan, laat ik het nu maar zoo zacht mogelijk
uitdrukken, waaraan de menschelijke geest zelf toch ook nog
iets heeft, bescheidener vermag ik het niet te zeggen.
2 °. De geest moet geleerd hebben te staan boven de bekoring
van woorden, van algemeene woorden. Eigenlijk had ik
„woorden" en „algemeene woorden" niet behoeven te onder~
scheiden, in den grond zijn alle woorden algemeen, abstract.
Voor den woordkunstenaar is dit inzicht goud waard, ik
werk intusschen deze opmerking in de aangeduide richting
hier niet verder uit. De bekoring, door woorden geoefend,
de macht van die bekoring is zoo bizonder groot. Ik zeide
reeds: woorden kunnen kostelijke boodschappers van koste~
lijke dingen zijn, maar zij doen dikwijls wat wij menschen
ook wel doen: de boodschapper stelt zoo licht zich zelf in
de plaats van de boodschap, in de plaats van hem, die de
boodschap zendt. Woorden dringen zich dan in de plaats
I. VAN DIJK. 1I.
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der dingen, zij versperren den weg naar de dingen, zij ver.stompen het gevoel, het leven in onze aanraking met de
dingen, zij verliezen zoo gemakkelijk dat eerbiedig-doorschijnende, dat de volle werking van wat er achter ligt volledig
doorlaat. Er zijn menschen, die van boven tot beneden vol
woorden steken, die een ding eigenlijk nooit voor de eerste
maal zien en die het dus nooit zien; er zijn er, die nooit
de schakels eens los maken tusschen woord en begrip, woord
en beteekende zaak. Hun is overkomen wat iemand eens
ondeugend aldus formuleerde: er zijn menschen, die zoo
dikwijls gehoord, zoo dikwijls zelf gezegd hebben dat melk~
koeien gemolken worden en katten miauwen, dat zij er
ten slotte niets meer bij denken. Men moet, zoo meende
hij, zulke lieden soms wakker maken, wakker schudden door
de mededeeling dat katten gemolken worden en melkkoeien
miauwen. Men zal moeten erkennen dat deze maatregel
van genezing niet behoort tot de halve maatregelen. Bekend
is de aardige vertelling van Helvetius, de vertelling van den
portier, wien men in de Tuileriën de bewaking van een deur
had opgedragen, hij mocht niemand binnenlaten. Een burger
meldt zich aan. „On n'entre point, lui dit le Suisse.
Aussi, répond le bourgeois, je ne veux point entrer, mais
sortir seulement du Pont-Royal. Ah, s'il s'agit de sortir,
répond le Suisse, monsieur, vous pouvez passer." Men zegt
dat er veel zulke schildwachten in de wereld zijn. 1)
Groot is de macht der woorden, vergroot, vele malen
verdubbeld wordt die macht door een eigenaardigen nadruk,
dien men aan sommige woorden geeft, en vooral door iets

1 ) Gibbon schrijft in zijn History of the Decline and Fall of the Roman
Empire 1825, vol. I, chap. III, p. 86: , Augustus was sensible that mankind is governed by names : nor was he deceived in his expectation, that
the senate and people would submit to slavery, provided they were
respectfully assured that they still enjoyed their ancient freedom."
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gewichtigs, iets geheimzinnigs in de formuleering. Góthe's
tuinman placht te zeggen: „die Natur l sst sich wohl for .
ciren, aber nicht zwingen". Men heeft nooit geweten en
men zal nooit weten wat deze orakelspreuk precies beteer
kenen moest, het doet er gelukkig ook niets toe, maar laat
zulk een volzin maar uitgesproken worden met gedragen
stem, gij kunt in vele kringen zeker zijn van zijn werking.
Prof. Kranig, een natuuronderzoeker, dien Fechner 1 ) een
enkele maal vermeldt, opperde eens het denkbeeld om op
hoogere scholen als denkoefening in te voeren wat hij noemt
„Entkleidungsaufgaben", waarmee hij bedoelde herleiding van
allerlei gewichtige en gewichtig klinkende woorden en termen
en formules tot hun naaste beteekenis of beter tot hun
naakte waarheid. Zelf neemt hij, soms op geestige wijze,
onderhanden de zooveel gebruikte termen: immanent doel,
onbewust doel, doel in zich zelf, zelfdoel (Selbstzweck).,
„Bildungstrieb" in het organische etc. Hij vindt b.v. het
denkbeeld dat een ding zijn doel in zich zelf zou hebben
even ongerijmd als de voorstelling van vergif, dat zich zelf
vergiftigt, van een naald, die zich zelf steekt 2 ) . Ik vraag
hier: zou een goed docent, met of zonder geestigheid, niet
van zelf doen wat Kronig met zijn „Entkleidungsauf gaben"
bedoelt?
Inderdaad, wij menschen hebben ' de neiging om woorden
ongemerkt te laten verharden tot dingen, wij zijn zoo licht de
gereede prooi van schitterende, snel-volbrachte generalisaties,
van velerlei woordenspel, dat er voortdurend in de wereld
is door onze ongeduldige monistische neigingen, van vaak
gebruikte of zeer in trek zijnde, maar niets bewijzende analogiën, in één woord van alles, waarin een zekere magische
,

1) Die Tagesansicht gegenuber der Nachtansicht, 1879, p. 128.
2) Das Dasein Gottes and das Giuck der Menschen, materialistisch~
erfahrungsphilosophische Studien, 1874, p. 52,

52
werking van woorden en klanken zich bizonder gelden doet.
jaren geleden sprak ik hierover met een natuuronderzoeker
van professie, die mij verklaarde dikwijls den indruk ontvangen te hebben, dat inzonderheid wij beoefenaren der
geestelijke wetenschappen gedurig dingen maken van woorden. Ik had geen vrijmoedigheid dit niet bepaald gunstige
oordeel kortweg af te wijzen, alsof er bij ons geen wolkje
wat zeg ik, geen zware wolken aan de lucht waren. Ook
zou ik dezen openhartigen beoordeelaar niet tegengesproken
hebben, als hij beweerd had dat de zoo even aangeduide
kwalen op zin terrein niet zóó veelvuldig voorkomen als op
het onze, en vooral dat de genezing daar gemakkelijker is.
Maar spoedig bleek mij dat zijn gedachten veel verder gingen:
hij was inderdaad niet zoo heel afkeerig van de meening
dat bedoelde kwalen op zijn terrein nagenoeg niet voorkomen,
en eigenlijk daar ook bezwaarlijk voorkomen kunnen. Eer~
lijk gezegd: op zooveel naiëveteit, op zoo sterke afwezigheid
van wijsgeerige vorming was ik niet verdacht geweest. Hier
is toch wel een groote verblinding. Of moet het nog aan
iemand duidelijk gemaakt worden dat overal waar woorden,
kunsttermen, verzamelnamen, generaliseerende uitdrukkingen,
hypothesen en theoriën voorkomen en dagelijks gebruikt
worden, dat daar natuurlijk overal en altijd niet zoozeer
dreigt, als wel op den stillen achtergrond aanwezig blijft het
gevaar dat woorden ons vasthouden, dat woorden ons ge~
vangen nemen en gevangen houden, soms in eenzame op~
sluiting? Of zou misschien alleen het brein van den natuuronderzoeker niet kennen „de rhetorische kunstgrepen der
menschelijke hersenen, die gaarne grijpen naar tropische
wendingen, als de klare voorstelling der zaak ons begeeft ?''
(du Bois-Reymond) . Hoeveel onbegrepen, hoeveel kwalijk
begrepen darwinisme zou er wel in ons vaderland zijn,
natuurlijk niet bij de besten, maar misschien reeds bij de
„second-best", en zeker bij wie op deze laatste volgen in

53
steeds sterker graad van daling? Er zijn immers menschen,
die een denkbeeld nagenoeg canoniek achten, als zij met
zulk een denkbeeld nog maar even kunnen hangen aan de
rokspanden van Darwin, de naam doet hier zooveel, het
denken dikwerf zoo weinig.
Maar misschien is het beter dat ik, in plaats van alge
vragen te stellen, enkele bewijzen bijbreng, of liever-men
dat ik een paar meer grijpbare toelichtingen geef van mijn
beweren dat de macht, de bekoring, de verdoovende werking
van woorden overal groot is. Eerste proeve van toelichting.
Hoe dikwijls hebben wij in de 19e eeuw reeds gehoord, hoe
dikwijls zullen wij in de 20e eeuw nog moeten hooren het
bekende zeggen dat de geest een eigenschap, een functie
van de hersenen is. Men maakt zich, geloof ik, niet licht
een te sterke voorstelling van de groote bekoring, die dit
complex van toch waarlijk niet diepzinnige woorden nog
altijd blijft oefenen op vele geesten. Wat schuilt er toch in
zulke woorden? Er schuilt in dat zij klinken als een ver
als een oplossing. Wie aldus begint: de geest is een-klaring,
eigenschap, geeft den indruk dat voldaan zal worden aan de
eischen van het logische; wie zegt: de geest is een functie
van de hersenen, wekt zelfs de gedachte dat er geëxperimen~
teerd is. In sommige kringen zijn deze woorden geworden
een vaste formule, die men, een weinig cantileerend of ook
prevelend, gaarne en gedurig opzegt, een muzelman kan
niet trouwer zijn bekend credo herhalen: Allah is groot en
Mohammed is zijn profeet. Men kon weten dat een zuiver
wijsgeerige theorie van ons kenvermogen en ook een zoodanige, die opgebouwd is op physiologische gegevens, van
de heele uitspraak niet heel veel overlaten. Maar al haalt
men ook de zaak niet zoo diep op, men vraagt zich toch af
wat men bij zulke woorden denkt, wat men er bij denken
kan. Mij dunkt, naakt uitgekleed kan de kanonieke uitspraak
toch op niets anders neerkomen dan hierop dat zekere in
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onze hersenen plaatsgrijpende atoombewegingen het denken
begeleiden. Meer kan zij niet insluiten. Wie er meer in
vindt, sluit zich op in onnoozele woorden en moet zich sterk
maken zich sterk voelen behoeft misschien niet meer
om b.v. de Egyptische cultuur af te leiden -uit Nijlzand, of
den Hamlet van Shakespeare uit de aanwezigheid van phosphor in de hersenen of, nog eenvoudiger, uit een voldoende
hoeveelheid lucht in de longen van den dichter. Aan deze
soort van denkers moet toch wel nadrukkelijk aanbevolen
worden de stille overpeinzing van de wijze woorden, reeds
voor 150 jaar door Fantoni over de hersenen gesproken:
„obscura textura, obscuriores morbi, functiones obscurissimae."
Ik vermoed dat men dan in zulke stille uren weer vinden
zal de oude zware raadselen, die het denken en onderzoeken
van de besten nooit vermocht los te laten, van de besten
d. w. z. van hen, die bij woorden gaarne iets blijven denken.
„Linter allen Verirrungen des menschlichen Geistes," zegt
Lotze, „ist diese mir immer als die seltsamste erschienen,
dass er dahin kommen konnte, sein eigenes Wesen, welches
er allein unmittelbar erlebt, zu bezweifeln oder es sich als
Erzeugnisz einer áuszeren Natur wieder schenken zu lassen,
die wir nur duch das vermittlende Wissen eben des Geistes
kennen, den wir leugneten" 1 ) . Die seltsamste Verirrung des
menschlichen Geistes," mij dunkt, er is hier nog iets meer,
iets anders dan een zonderlinge, zij het ook de zonderlingste
afdwaling van den geest, ik voel hier soms iets demonischs
in den zin, waarin Kierkegaard dit begrip opvat en aangrijr
pend uitlegt, n.l. als angst voor de innerlijkheid, angst voor
1 ) Ik ontleen deze woorden aan een geschrift van Dr. R. P. Mees R.Az.;
de mechanische verklaring der levensverschijnselen. 1899, voorbericht p. IX.
Dr. Mees geeft hier een korte en toch zeer klare en rustige bespreking
van de moeilijke vraagstukken, die in den titel liggen opgesloten. Ik zou
dit uitnemend boekje willen aanbevelen aan alle studenten, en voorts aan
al diegenen, voor wie klaarheid van voorstelling een eerste behoefte blijft.
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innerlijk, eeuwig leven, als continuïteit in het leege, vereinr
diging van geest" 1 ) . De menschelijke geest, dien men eerst
had ingefluisterd dat hij de stof beheerschte, ligt hier neergedrukt onder een duizelingwekkend groote natuur en laat
nu angstig zich zelven los, de menschelijke geest staat zich

zelf niet. meer!
Tweede proeve van toelichting. Ik wil iets zeggen over
den bekenden, veel gebruikten term „exemplaar der soort,"
dien men ook toepast op den mensch. Daar is natuurlijk
ook tegen deze toepassing niet het minste bezwaar, mits
men maar zuiver wete wat men er bij te denken heeft.
Maar nu wil het gebeuren dat genoemde term, als zoovele
andere, door veelvuldige herhaling, door zijn welbekenden
en vertrouwden klank in stilte propaganda maakt voor een
bepaalde opvatting van wereld en leven, in stilte, d. w. z.
zonder dat de gebruiker van den term er zelf iets van
merkt. Onder onze veelwetende tijdgenooten zijn er velen,
die niet weten dat, als wij zelf niet denken, het toch in ons
denkt, die niet verstaan dat woorden en termen een bepaal
den achtergrond hebben, dat door de begrippen, die zij
uitdrukken, naar voren gebracht, eenigszins gestempeld, in
ieder geval tot groote macht verheven worden zekere opvat~
tingen, onderstellingen, theoriën, denkrichtingen. Terwijl
men misschien een weinig grinnikt over philosophie, wordt
men zoodoende, door de hypnose van telkens gebruikte
termen, slapend overgebracht op den bodem van een bepaalde
wereld~ en levensopvatting, men wordt philosoof-in-diepenslaap, een zeer ongewenscht genre! Voor wie nadenkt
is immers het bekende zeggen: de mensch, ieder mensch
is een exemplaar van zijn soort, elliptisch en daardoor dubbel~
zinnig, men kan er tweeërlei richting mee uitgaan. Dit
zeggen kan beteekenen: de mensch is ook, is onder meer, is
1)

Zur Psychologie der Sünde, der Bekehrung and des Glaubens, 1890,

p. 1 34.-155.
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onder zeker gezichtspunt een exemplaar van zijn soort, maar
het kan, praegnanter en volstrekter opgevat, ook beteekenen:
de mensch is niets anders dan exemplaar van zijn soort.
In dit laatste geval vertegenwoordigt de kleine volzin niet
minder dan een geheel systeem van denken en gevoelen,
sluit de korte uitspraak de directe, de opzettelijke ontken~
ving in van een overtuiging, die reeds door Socrates werd
voorgestaan, de overtuiging n.l. dat „elke enkele mensch de
mensch is." Dit is nu wel het jammerlijke, dit is het tragische,
ik mag wel zeggen: dit is het tragisch-komische, dat menig~
een op geen vademen na peilt dat hier staat philosophie
tegenover philosophie of liever geloof tegenover geloof, het
geloof dat de mensch is een deel der natuur, een bloot stuk
natuur, of moderner uitgedrukt: een verdwijnend klein moment
in een onafzienbare ontwikkeling, èn het geloof dat de

mensch van eeuwige natuur is, een beelddrager Gods, dat
God, naar het woord van den Prediker, „de eeuwigheid hem
in het hart gegeven heeft." Men pleegt te spreken van ver~
worven kennis, in gezonden zin zou men ook kunnen spreken
van verworven geloof, ik zou wel willen voorstellen ook
eens te gaan spreken van verworven scepsis. Er zijn in de
wereld weinig dingen, die weerzinwekkender zijn dan onver
worven twijfel. Het kan toch soms gaan, gelijk hier, om
het allerdiepste. Göthe laat Mephisto een weinig spottend
zeggen: „wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt,
Gewöhnlich fur ein Ganzes hilt etc." Wat deze woorden
eigenlijk beteekenen, komt voor den dag, als later de lichte
spot rauwe ernst in het leven wordt. In een van de meest
aangrijpende gedeelten van den Faust vinden wij Faust en
Mephisto in het veld; met ontroering denkt Faust aan de
schriklijke, onherstelbare verwoesting, die over Gretchen
gekomen is. En nu spreekt Mephisto, die „gelaten heengrijnst
over het lot van duizenden," het ontzettende, het ijskoude
woord: sie ist die erste nicht. Wat doet het er eigenlijk toe
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of er veel of weinig rozen ontbladeren, wat doet het er toe
of er veel of weinig rozen losgeplukt en stukgesneden worden!
Vul voor rozen menschen in, en gij hebt de beteekenis
van dat woord: sie 1st die erste nicht, d. w. z. gij heb het
volstrekte exemplaren --standpunt: het komt niet aan op een
vermorst vrouwenleven meer of minder!')
Derde proeve van toelichting, die ik, met het oog op den
straks bedoelden natuuronderzoeker, nog weer kies uit dezelfde
omgeving. Niemand kan er, dunkt mij, bezwaar tegen hebben
dat de physioloog natuurkundige wordt, dat hij de levensverschijnselen tracht te herleiden tot chemisch-physische
processen. Niemand zal weerspreken dat hier een streng
mechanische verklaring eisch van wetenschappelijk denken is.
Maar met dat al is het toch óók een eisch van nuchterheid
hier, als overal, niet enkel op den inhoud, maar ook op den
omvang der begrippen te letten, d. w. z. klaar te zien,
klaar te blijven zien het gebied, of liever de grens van hun
werkelijke (niet enkel hypothetische) geldigheid. Het is al
verder volkomen begrijpelijk dat . er voorkeur en voorrang
in onze bemoeiing is, maar wij denken er dikwerf al te
weinig aan dat voorkeur en voorrang in onze bemoeiing
bij ons menschen zoo licht uitloopes op voorkeur en voorrang
in onze schatting. Göthe heeft in den bekenden passus de
regenwormen in onverdiende opspraak gebracht, zij zijn
natuurlijk een eerlijk en ernstig voorwerp van wetenschappelijk
onderzoek, maar wie met een dergelijk onderzoek zijn leven
doorbrengt, of liever wie zich in zulk een onderzoek opsluit,
loopt toch gevaar regenwormen hooger te schatten dan een
menschelijke ziel. Het is trouwens het beste dat men zich
nergens in opsluit; wie zich opsluit, is immers een gevangen
1 ) Ik werd bij dit woord van Mephisto opnieuw stilgehouden door
Windelband in zijn fraaie rede: Geschichte and Naturwissenschaft 1900,
p. 22. Faust zegt: „mir wühlt es Mark and Leben durch, das Elend
dieser einzigen, du grinsest gelassen ober das Schicksal von Tausenden hin !"

58
man.
Ik vrees dat vooral jonge menschen, die door hun
studiën overwegend of zoo goed als uitsluitend met de stoffelijke zijde van het leven in aanraking komen, gemakkelijk zullen
geraken onder wat ik noemde de hypnose van breed-generaliseerende termen. Hun geest moet wel gemakkelijk een
materialistischen stempel ontvangen. Deze hypnose, die er
bij ieder kan zijn, wordt immers bij hen nog versterkt door
het behagen, dat jonge menschen plegen te vinden in snel~
gereede oplossingen: zou de afstand tusschen eiwit en proton
plasma inderdaad zoo groot zijn? De afstand tusschen
protoplasma en hersencellen kan toch ook niet onafzienbaar
zijn, en dan is er nog alleen de afstand tusschen hersencellen
en toewijding, die vermoedelijk ook nog meevalt! Er zijn
immers tegenwoordig bijna geen afstanden meer! Maar zonder
scherts, 't is altijd weer de oude geschiedenis: men ziet
namen voor oplossingen aan, terwijl men er in moest vinden
bundels problemen. Aan zulke materialisten van faciele
creatie moet, dunkt mij, voorgehouden worden dat zij bezig
zijn den blik te verliezen, ik vergis mij: dat zij van meet
aan missen den blik op den vollen rijkdom van het leven.
De inventaris van het leven is wel iets rijker dan zij zich
vermogen voor te stellen. Er is inderdaad meer dan materie
en materiëele processen, er is zelfs ' meer dan het wondere
leven, dat voorloopig weigert zonder rest te komen onder
de klem van een streng mechanische verklaring. Er is
ook nog zoo iets als het vermogen om voorstellingen te
vormen, een wonderlijk vermogen, als men voorbij de namen
komt. Het klinkt wel eenvoudig dat prikkels overgaan in
gewaarwording en voorstelling, maar de toedracht van deze
„transsubstantiatie" 1 is daarmee niet onthuld. Er is al
)

1 ) Ik ontleen dit woord aan het reeds genoemde boekje van Dr. Mees,
p. 28; ook anderen gebruiken het. Hello zegt: (l'homme, sixiéme édition,
1901, p. 186) : „la trajnssubstantiation naturelle est donc la loi de la vie".
Voor wat ik in den tekst met opzet alleen aanduidde, verwijs ik naar
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verder het vermogen om eens gevormde voorstellingen te
bewaren (het geheugen) , al wederom een wonderlijk ver~
mogen, als men vraagt: wat verstaat men onder „bewaren ",
wat gebeurt er, als wij ons iets „te binnen brengen "? Hoe
wordt de onstoffelijke voorstelling geboren, hoe wordt zij
opnieuw geboren op het veld der talloos vele (achtergebleven)
stoffelijke sporen in de hersenen? Er is al verder het logisch
denken. Er is het terrein van het zedelijk leven. Er is het
terrein van het aesthetisch voelen. Er is het terrein van het
zoo ingewikkelde godsdienstig leven.
Ik deed niets anders dan inventariseeren, ik deed het met
opzettelijk-arme woorden, om scherp te doen gevoelen dat
de raadselen hier niet geschapen worden door oude hoog~
dravende termen van beschrijving, maar dat zij schuilen in
de dingen zelf. Als ik nu resumeeren mag, zou ik willen
zeggen: ik ben in deze omgeving voortdurend bang voor
drie dingen: ik ben bang voor mythologie van boven, ik ben
bang voor mythologie van beneden, en ik ben op mijn
eigen terrein bang voor beelden en analogiën, die zich daar
gaarne dringen in de plaats van onderzoek en redeneering.
Ik ben bang voor mythologie van boven. Als men de onger
organiseerde stof, de levende substantie en het psychisch
leven tegen elkander aanschuift, ziet men oneffenheden, som~
migen spreken zelfs van kloven, er is afwezigheid van con~
tinuïteit. Het behoeft niet veel moeite te kosten om deze
kloven te dempen, wel te verstaan met woorden. Men kan
het doen op de volgende wijze. Uit de levende substantie
lelde men het leven over in de ongeorganiseerde stof, de
oneffenheid is dan natuurlijk verdwenen, de bezielde materie
is nu overal. Hier is ruimte gekomen voor mythe en metafer,

Mees en de door hem genoemde literatuur. Bizonder oriënteerend voor
ons leeken dunkt mij verder prof. von Bunge's Lehrbuch der Physiologie

des Menschen, 1901.
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men kan heir dichterlijk spreken van onbewust~psychische
eigenschappen der stof, van gevoel en gewaarwording, van iets
,innerlijks" in de atomen. Of men op deze wijze verder
komt? Mij dunkt, voor het feitelijk onderzoek stellig niet.
De vereffening, de vereenerleiing kan nog verder voortgezet
worden: men kan het bewustzijn altijd -tegenwoordig of zelfs
overal~tegenwoordig stellen; in het laatste geval worden dan
de stoffelijke processen opgevat als inhoud van bewustzijn.
Maar ik heb toch een gevoel dat de kern van alle raadselen
hier gebleven is, het zware raadsel blijft immers schuilen in het
vraagstuk der individuatie. ik ben bang voor mythologie
van beneden. Men begint hier precies aan den tegenover~
Bestelden kant: zoo even moesten wij overal bewustzijn vinden,
nu moeten wij overal beweging vinden. Het lagere dringt
hier zijn geaardheid aan het hoogere op. Tegen deze my
thologie heb ik nog grooter bezwaar, omdat zij niet eens dichr
terlijk is. Er is beweging in een machine, in een vallenden
steen, in de zich losvouwende bladeren van een roos, etc.,
er is natuurlijk ook beweging in uitwendigen zin b.v. in een
liefdezuster. Ik acht dit alles zeldzaam juist, maar, als
ik een oogenblik hardop mag denken, óók zeldzaam onnoozel;
ik zeg dit zoo uit kracht van oprechten eerbied voor den
moeitevollen, aan woorden gespeenden arbeid in onze Labor
ratoria. Met dergelijke grootste rgemeene-deeler-bewerkingen
lost men toch geen moeilijke problemen op!
-

Ik ben ten slotte op mijn eigen terrein bang voor beelden en
analogiën, die zich daar gaarne dringen in de plaats van onder
Zich dringen in, op iemands plaats, be~-zoeknrdig.
teekent: een plaats innemen, die ons niet toekomt, zoo is het
ook hier: beeld en analogie, hoe gewenscht en gelukkig ook op
zich zelf, kunnen niet, kunnen nooit doen het werk van
onderzoek en redeneering. Met een zucht vraag ik hier:
waarin mag toch liggen de bekoring van termen als: wasdom, natuurlijke, onbewuste groei (unconscious growth) ,
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ontwikkeling, wetten van ontwikkeling etc., die in de laatste
jaren uit den woordenschat der natuurwetenschap overkwamen
naar het terrein der geestelijke wetenschappen, met name
ook der godsdienstwetenschap? Ik kan niet ontkennen dat
ik dit coquetteeren met de natuurwetenschap hinderlijk vind.
Als men in een bepaald geval eens nagaat wat men eigenlijk
bedoelde te zeggen, blijkt het dikwijls dat hetzelfde even goed
had kunnen gezegd worden met de oude, bekende woorden.
Hoe druk is men, ook op het terrein van den godsdienst,
in de weer geweest b.v. met het begrip: onbewuste groei,
alsof het een ontdekking ware! Maar 't was geen ontdek~
king, want 19 eeuwen is nu oud de schoone uitspraak van
het Evangelie: „alzoo is het Koninkrijk Gods, gelijk wanneer
een mensch het zaad in de aarde geworpen heeft en nu
slaapt, en opstaat, nacht en dag, en het zaad uitspruit en
lang wordt, hij weet zelf niet hoe. Want van zelf brengt
de aarde vrucht voort, eerst het uitspruitsel, daarna de aar,
daarna het volle koren in de aar." 1 ) Hier is nu toch óók
wel het onbewuste, maar zonder de vale verveling van half
philosophische, heel of half natuurwetenschappelijke termen.
Ik mag het natuurlijk bij dit protest niet laten. Zoo even
deed ik een vraag met een zucht, ik hoop later in een af zon derlijk Opstel 2 ) de vraag en haar aanleiding toe te lichten
en mijn zucht behoorlijk te verantwoorden.
Ik heb nu, meen ik, genoeg gedaan, ik heb ten minste mijn
best gedaan om aan te toonen dat de bekoring, door woorden
uitgeoefend, groot, en dat zij overal groot is.
3°. De derde eisch luidde: de geest der bedoelde jonge

menschen moet geleerd hebben zóó te staan boven de grens
tusschen hun weten en hun niet-weten, dat zij die grens nu

1) Marc. 4 : 26.28.
2) Over: Methode en Methode. Zuivering van begrippen.
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met eenige klaarheid kunnen zien. Tegenover dezen eisch
bevind ik mij in een zeer eigenaardige moeilijkheid. In het
eene oogenblik zeg ik hier bij mij zelf: nadere toelichting is
noodeloos, duidelijker of ook bescheidener woorden om uit
te drukken wat ik bedoel, kan ik moeilijk vinden. In een
volgend oogenblik denk ik: eenige toelichting ware toch
misschien niet kwaad, groote duidelijkheid doet zoo licht
inslapen. In een derde oogenblik overleg ik: verdere toe~
lichting is misschien schadelijk, want veelheid van woorden
houdt zoo licht de overweging tegen. En in het vierde
oogenblik besluit ik: toelichting is eigenlijk onmogelijk, en
daaraan zal ik mij nu ook maar houden. Inderdaad, eigen r
lijke toelichting is onmogelijk, want tot de zaak, die hier
bedoeld is, nadert men niet, kan men niet naderen door
toelichting, men nadert tot deze zaak alleen door zelfbezinr
ning. Wat geeft ons toch tegenover den genoemden eisch
zulk een vreemd, zulk een eigenaardig samengesteld gevoel?
Mij dunkt, aan de eene zijde voelen we dat het een zeer
hooge eisch is, eigenlijk te hoog voor menschen van de
gewone maat, en aan de andere zijde voelen we toch ook
weer dat deze zelfde eisch zoo bizonder eenvoudig is, zóó
eenvoudig dat we moeten zeggen: minder kan het toch
waarlijk ook niet, en dat voor niemand. Sfeer en mate
van toepassing, van vervulling, die aan dezen eisch gegeven
wordt, kunnen natuurlijk verscheiden zijn, maar wie volledige, volstrekte vrijstelling van dezen eisch zou willen
verleenen, zou immers daarmee opheffen alle ernstig denkbeeld van cultuur. Wie bij het verlaten der academie zou
moeten, misschien zou willen zeggen: ik heb mij om dien
eisch niet bekommerd, ik heb de grens, waarvan gij spreekt,
nergens gezien, zou daarmee verklaren, natuurlijk zonder
zich zelf te verstaan: ik heb het chaotisch bestanddeel in
mijn geest door studie vergroot! Hier ontbreekt ten eenenr
male wat ik noemde: zelfbezinning in het intellectueele, een
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zoodanige geest blijft levenslang buiten het Socratisch geheim.
Men komt toch, over deze dingen sprekend, altijd weer uit
bij dit geheim. Zoo goed zegt Kierkegaard ergens 1
Socrates werd, wat hij was: de eenvoudige wijze, door de
bizondere bepaling, die hij zelf uitsprak en volkomen ver~
werkelijkte, een bepaling, die de zonderlinge Hamann twee
duizend jaar later bewonderend aldus herhaalde: „Socrates
was daardoor groot dat hij onderscheidde tusschen datgene
wat hij verstond en datgene wat hij niet verstond." Straks
is gesproken van verworven kennis, verworven geloof, ver
worven twijfel, hier kan gesproken worden van verworven
niet-weten.
Maar laat ik nu woord houden en er niet meer van zeggen.
Mijne drie bescheiden eischen heb ik thans behandeld. Ik zal,
als. gezegd is, eerlijk tevreden zijn met een bescheiden ver~
vulling. Na de gegeven uitlegging zou men de drie eenvoudige eischen nog korter kunnen formuleeren, men zou ze
kunnen samentrekken in één volzin, b. v. in het schoone
woord van Pindarus 2
) : „

) :

oogpós ó ri o),á.á Fetóws cpva.
Ik vertaal deze woorden aldus: wijs is hij, die vele dingen
weet door innerlijken groei, door ontwikkeling van eigen aard
en aanleg. Ik zeg: ontwikkeling, omdat „ontvouwing" hier
niet al te zuiver Hollandsch is, maar ik moet wel verzoeken
van het begrip „ontwikkeling" verre te houden het intelr
lectualistisch „angekrankelte". Wie, met mij, de gegeven
vertaling te lang vindt, verlustige zich in de heerlijke,
onnavolgbare kortheid van het oorspronkelijke. Voor het
allerlaatst zeg ik thans: men dinge niet af van de gestelde
eischen, afzonderlijk of te samen genomen, men dinge niets
af van het geschetste ideaal van academische vorming; wie
1) Zur Psychologie der Sünde, der Bekehrung and des Glaubens, p. 2
2) Olymp. II, 5e strophe.
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het doet, moet het weten, hij moet óók weten dat hij ons
schuldig is zijn bepaling van wezen en roeping eener Uni-.
versiteit, op welke bepaling wij ons wel een weinig spitsen.
Hij moet bovenal en nog eens weten dat de allergeringste
korting, die hier gegeven zou worden, onfeilbaar neerkomt op
een uiterst vreemde bevoegdheid, die aan onze Universiteiten
zou behooren toegekend of althans toegestaan te worden,
de bevoegdheid nl. om haar alummi in het bezit van kennis
te stellen, die langs den eigen aard en aanleg heengaat, die
buiten den innerlijken groei omgaat. Ik blijf voorstellen van
deze bevoegdheid geen gebruik te maken.
II.
Wat is het uitvloeisel uit het eigenlijke, of liever, waaraan
zal men de vaste aanwezigheid van academische vorming
kunnen herkennen? In dit onderdeel ga ik uit van wat ik
bescheidenlijk noemde: een eenigszins voltooide academische
vorming. De vraag luidt dan: wat ligt, bij voortgaande vol tooiïng, in zulk een vorming opgesloten, waaruit zal men haar
constante aanwezigheid kunnen opmaken? Wij kunnen bij het
meer uitwendige, bij den omtrek beginnen. Hier wacht ons een
vreemde teleurstelling. Men zou zoo zeggen: het spreekt
van zelf dat wie denken leerde, ook zal denken, ook zal
willen denken tot in den vorm, tot in de uitdrukking der
gedachte toe. En zeker, zoo in 't algemeen genomen zal
men dit ook niet tegenspreken, zeer in 't algemeen acht men
dit misschien wel van zelf sprekend, maar in den grond der
zaak beaamt men het toch eigenlijk niet. Bij niet weinigen
in Nederland, en zeker ook wel daarbuiten, heerscht namelijk
op dit punt een zonderlinge begripsverwarring, en men stelt
hier soms mogelijkheden, die doen denken aan wat ik zou
willen noemen een neurasthenische inzinking der intellectueele
krachten. Hoe dikwijls in mijn leven heb ik reeds met al
,
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het gewicht van een orakel hooren verzekeren dat, als men
de keus heeft tusschen een goeden, degelijken inhoud en een
goeden vorm, men stellig en immers uit den aard der zaak
altijd kiezen zal den goeden, degelijken inhoud. Dit is zoo
braaf en zoo wijs, zoo onomstootelijk- degelijk, en 't wordt
ons zoo onverstoorbaar-plechtig verzekerd, dat men het bijna
niet durft weerspreken. En toch moet het weersproken
worden; op gevaar af van oneerbiedig te schijnen, moet ik
bekennen dat zooveel voedzame degelijkheid mij al te machtig
is. Men bedenkt hier al dadelijk drie dingen niet. Vooreerst
zouden, te oordeelen naar de algemeene instemming, die de
vermelde verzekering pleegt te vinden, minstens 99 van de
100 land~ en tijdgenooten degelijke menschen moeten zijn.
Dit is natuurlijk wel niet onmogelijk, maar men houdt ons
toch altijd voor dat statistieken met eenige behoedzaamheid
dienen gebruikt te worden. Ten andere verhoogt de bijna
volstrekte eenparigheid in een of ander oordeel gemeenlijk
de waarde en het gewicht van zulk een oordeel niet. En ten
derde bedenkt men niet dat, indien de uitgesproken voorkeur
zoo onweersprekelijk juist ware, als een gewichtige gelaatsr
uitdrukking en stembuiging moeten te kennen geven, de
veelvuldige herhaling van het onweersprekelijke allicht zou
kunnen vermeden worden.
Er is hier, nl. in en achter de bovengemelde verzekering,
inderdaad een zonderlinge begripsverwarring. Vermoedelijk
begon de verwarring daarmee dat men een goeden vorm en
stijl voor een en hetzelfde hield, men nam het eene voor
het andere. Ik behoef zeker niet te zeggen dat het besef
van wat stijl is, het eigen begrip van stijl, om vele redenen
nog behoort tot de nooit bevroede dingen. Voorts meende
men waarschijnlijk, en ditmaal terecht, dat het in een weten
schappelijk stuk niet aankomt op stijl: een meeping, die
intusschen wel door niemand betwist zal worden. Door de
vaste vereenzelviging van een goeden vorm en stijl werd de
I. VAN DIJK. II.
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verwarring ongemerkt hoe langer hoe grootera men verstond
niet meer dat voor een goeden vorm eigenlijk slechts twee
wezenlijke eischen gelden, deze twee nl.: er zij klaarheid in
de uitdrukking der gedachten en er zij klaarheid in de schikking der gedachten, niet meer en niet minder. Hier vraagt
men zich toch af waarom ook de vorm niet allerlei verraden
zou, zou mogen verraden van de krachten en gewoonten
van onzen geest? Het toppunt van verwarring: het ongerijmde,
het levenlooze werd bereikt in de vermelde verzekering, in
het volkomen naakt en los naast en tegenover elkander
stellen van inhoud en vorm. Wat mag men zich daarbij
wel denken? Immers bij al wat leeft, bij al wat waarlijk
levend is
en waarom zou wat wij spreken of schrijven
dood moeten zijn?
bij al wat leeft is zulk een tegenstelling
zuiver ongerijmd.
En nu de neurasthenie, waarvan ik sprak, want het is
goed de dwaze, weinig academische meeningen over de
verhouding van inhoud en vorm geen oogenblik met rust
te laten, men houdt er zoo hardnekkig aan vast. Men
verzekert mij b.v. dat iemand nauwkeurig en zuiver waar.neemt, nauwkeurig en zuiver onderzoekt, nauwkeurig en
zuiver denkt, dat de logische bearbeiding van zijn stof
onberispelijk is, ik neem dit alles natuurlijk voetstoots aan,
maar als zoo iemand het gevondene nu gaat formuleeren in
het gesproken of geschreven woord, dan zullen we mogen
krijgen het duistere, het groezelige, het omslachtige, het
niet al te best samenhangende, het grooter of kleiner gemis
aan klare uitdrukking en schikking der gedachten. Maar
hier moet toch tusschen-in iets gebeurd zijn. Er moet
iets gebeurd zijn tusschen de nauwkeurige -en zuivere waar
nauwkeurig en zuiver onderzoek, de logische-nemig,ht
bearbeiding der stof aan de eene zijde, en de formuleering
aan de andere zijde. Men denkt goed en zuiver tot aan
de formuleering en ..... men houdt in eens op met zulk
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denken, als het aan de f ormuleering toekomt, men denkt
misschien wel phenomenaal en men formuleert cacographisch!
Het kan toch niet anders: hier moet tusschen-in liggen wat
ik noemde een neurasthenische inzinking der intellectueele
krachten, een vreemd verschijnsel, dat ik gaarne overlaat aan
de aandacht van psychologen en psychiatren beide.
Ik wijs op een ander verschijnsel. Wat zijn er betrekkelijk
weinig mannen van wetenschap, die goed kunnen omgaan
met een beeld. Dat is wel vreemd. De zaak is deze: men
gebruikt een beeld of men gebruikt er geen, maar als men
een beeld gebruikt, is het toch van mannen, op wier lippen
het woord „exact" bestorven ligt, niet te veel gevergd dat
zij in de allereerste plaats de nauwkeurigheid betrachten.
Want ook bij een beeld komt het in de allereerste plaats
op deze nauwkeurigheid aan, d. w. z. een beeld moet kunnen
voorgesteld, nog liever geconstrueerd worden, het moet
immers rusten op den vasten grondslag van scherpe waar
toelichting van mijn bedoeling vlecht ik een-nemig.Tr
kleine mededeeling in, die ik vond bij von Wilamowitz'

Moellendorf in zijn commentaar op den Herakles van
Euripides 1 ) . Om geheel billijk te zijn verklaar ik vooraf:
ook mij is het bekend dat de metaphorische beteekenis van
het woord „bron" in het wetenschappelijk spraakgebruik
volkomen uitgesleten is, men had kunnen blijven spreken van
bronnen scheiden, zonder blikken of blozen spreekt men
tegenwoordig van bronnen splitsen. Daar is niets meer aan
te doen, maar men zal mij toch toestemmen dat men in deze
richting al te ver kan gaan. Von Wilamowitz dan vertelt
van ongenoemde geleerden, die de beeldspraak van Euripides
scherpelijk doorzoeken en die zich niet ontzien „etwa von
„einer quelle" zu reden, die man „herausschalen" muss, auf

1)

1895, Zweiter Band, p. 163.
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die man sich dann aber „f elsenf est verlassen kann". Wat
zegt men wel van zulke bron-acrobaten? Is het niet kostelijk?
Beproef eens dit beeld, deze beelden te construeeren. Ik
vergeet natuurlijk niet de eerlijke moeite, aan het „uitpellen"
besteed, ook schat ik niet gering de nauwgezetheid, die
spreken kan uit het „f elsenf est", maar ik vermag toch voor
de oogen van mijn geest niet weg te doen het beeld van dunne
beenen, die er natuurlijk door de geleerdheid ook al niet
poezeliger op zullen geworden zijn, dunne beenen staande en
nog wel rotsvast staande op een bron, welke een ongenoemde
„herausgeschlt hat"! Ik zou mij niet verzetten tegen een
voorstel, dat wellicht voldoende zou ondersteund worden,
het voorstel, om het daarheen te leiden dat er termen
mogen gevonden worden om dezen mensch te continueeren
in zijn bestaan, en hem diligent te verklaren voor verdere
zeldzaam-geslaagde evolutiën in het aanschouwelijke. Wat
Shakespeare wel zeggen zou van zulke beelden of liever van
het betrokken brein? Ik vermoed dat hij zeggen zou: nog
drooger dan overgebleven scheepsbeschuit! 1
Ik ga thans van den omtrek een weinig meer naar de
binnenzijde, nog een oogenblik volg ik daarbij de lijn van
negatieve bewijsvoering, d. w. z. in stee van kenmerken te
geven, waaruit de vaste aanwezigheid van academische
vorming zich laat opmaken, stel ik nog enkele gegevens bij
elkander, die op chronische afwezigheid van zulk een vorming
wijzen. Er zijn menschen, die gestudeerd hebben of liever,
die door alle academische stadiën zijn heengegaan, en wier
geest toch ongevormd, onopgevoed gebleven is. Men kan ze
herkennen aan zekere gewoonten, zekere houdingen en
trekken, die niet moeilijk te beschrijven zijn. Om slechtsenkele
typen te noemen, zonder naar volledigheid te trachten:
)

1 ) In As you like it, act. II, scene VII laat S. van iemand zeggen dat
de man hersenen heeft „as dry as the remainder biscuit after a voyage".
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er zijn er, die nooit schijnen gevoeld te hebben hoe waarlijk
algemeenheden zijn, die zulke algemeenheden met een-onreël
ijver, die toch verdrieten moest, altijd weer langs hun eigen
geest laten heengaan, men mag immers niet onderstellen
dat zij door den geest zijn heengegaan. Heeft men dezulken
niet reeds dadelijk herkend in den aanslag van den eersten
volzin, men kan er zeker van zijn dat één kenmerk zelden
achterwege blijft: zij breken gewoonlijk een uiteenzetting af
juist op het punt waar zij belangrijk begint te worden. Als
men u gevoerd heeft op wijde vlakten van algemeenheden,
komt er natuurlijk altijd wel een oogenblik dat een onder
werp belangrijk kan en moet worden, er komt een punt,
waar levend water ruischt, omdat er levend water is. Houd
u in zulke oogenblikken voorbereid op vaste stijlwendingen
als de volgende: dit of dat zou „ons te ver voeren ", of ook
deze: „het is hier de plaats niet om op de zaak verder in te
gaan ". Bij transcriptie in het onverbloemde moet dit laatste
wel beteekenen: het is hier de plaats niet iets belangrijks te
zeggen. Dit kan, dit mag men toch niet meenen. En wat het
eerste betreft, we zijn reeds te ver gevoerd .... op de vlakte
namelijk!
Na de lieden van algemeenheden noem ik hen, die ik zou
willen bestempelen met den naam van minrol-meer --menschen,
tot-op-zekere-hoogte-naturen. Door middel van de gladde
bijwoordelijke uitdrukkingen, die ik in deze samenstellingen
gebruikte, ontglippen zij gemakkelijk aan den greep, de klem
van iedere gedachte, verlammen zij voortdurend de kracht
van elke bewijsvoering. Men kan lang redeneeren met iemand,
die „min of meer" in meening van u verschilt, en toch ook
weer „tot op zekere hoogte" in diezelfde meening met u
meegaat. Men herkent dezulken aan volzinnen, die nooit
staan, nooit stil staan, altijd tegen elkander hangen en schuren,
aan begrippen, die nooit vaststaan, wier inhoud voortdurend
verschuift. Het kan gebeuren dat de ijdelheid hier ook nog
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bijkomt, men zou immers voor geen geld bekrompen willen
zijn. Er zijn er, die nooit een waarheid uitspreken, zonder zich
onmiddellijk te wapenen tegen de verdenking dat zij haar
tegendeel zouden uitsluiten. Dit moet dan breede opvatting,
veelzijdigheid, misschien wel alzijdigheid beteekenen; ach,
men weet niet dat men hier bezig is in het leege niets der
onzijdigheid, der veronzijdiging van den geest, men ontdekte
nooit dat men, door niet en nergens werkelijk door te denken,
rechtaan verzeilt in „the channel of No-meaning." Het
gevaarlijke is hier dat soms een schijn van groote nauwkeurig~
heid teweeggebracht wordt door dit passen en meten met de
préciese maat der genoemde bijwoordelijke uitdrukkingen.
Er is natuurlijk een „min of meer" ook van den ernstigen
onderzoeker, van den diepen denker, dat bij hen beteekent
dat zij het niet of nog niet gegrepen hebben, of ook voelen
het nooit te zullen grijpen. Het „min of meer" der door mij
bedoelde geesten is niets anders dan de vaste aanduiding van
onvast en slap denken, niets dan een vulwoord, dat veel leegte
bedekt en dat altijd ten dienste staat van lieden, die met hun
oven vol halfbakken gedachten de wanhoop zijn van ieder,
die prijs stelt op nauwkeurig denken.
Nauw verwant met de beschreven typen 't is hier alles
familie nauw verwant met deze typen zijn ten slotte de
menschen, wier geest zoo ingericht schijnt dat zij altijd iets
kunnen zeggen, altijd meenen iets te moeten zeggen. Een
lastig volk, dat nooit zwijgt. In hun kringen noemt men veel~
spreken en veel~schrijven met den indrukwekkenden naam van
veel „werken ". Hoe verleidelijk zijn toch zulke euphemismen!
Ach, deze lieden hebben wel nooit verstaan het woord, eens
tot Psyche gesproken, dat zij nl. een godenkind ter wereld
zou brengen, als zij zweeg, maar dat het een menschelijk kind
zou zijn, als zij het geheim verried. Rationalisten vooral storen
zich aan zulke fabelen niet. Op zijn gewonen snerpenden
toon vraagt Carlyle ergens. „als iemand spreekt, is het toch
-

.
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zeker om eenig nieuw licht over een zaak te doen opgaan,
waarom spreekt hij anders ?" Al tracht men ook op deze niet
bepaald vriendelijke vraag het vriendelijkst antwoord te
bedenken, dit antwoord zal toch voor velen wel dikwerf iets
ontdekkends moeten insluiten. Waarom spreekt en schrijft
men? Men zegge het zelf! Men versta mij evenwel niet
verkeerd: ik bedoel niet dat een mensch moet maken een ijdele
jacht op nieuwe dingen, mijn bedoeling is deze: het nieuwe,
het versche, het levende moet liggen, moet immers kunnen
liggen in de aanraking van onzen geest, in de wijze van zijn
aanraking met het oude.
Maar het wordt waarlijk tijd dat ik de lijn van negatieve
bewijsvoering verlaat, om nu enkele stellige kenmerken te
geven van wat ik noemde: vaste aanwezigheid van acader
mische vorming. Er zullen vermoedelijk wel meer dan zes
kenmerken zijn, maar ik ben met de volgende zes meer dan
tevreden. Sommige daarvan noem ik slechts even, bij andere
wil ik iets langer stilstaan. Ook bekommer ik mij niet al te
angstig over de logische volgorde der kenmerken, aangezien
elk kenmerk ook op zich zelf staat en afzonderlijk kan over
wogen worden.
1 0 . Het eerste, het allervoornaamste kenmerk van de
bedoelde vaste aanwezigheid is wel wat Latham zoo goed
noemt: a progressive state, a progressive condition of mind,
tegenover „a stationary or retrogressive condition" 1 ) . De
vraag is hier: kan onze kennis een levende kennis heeten,
is onze geest door de ontvangen opleiding waarlijk progressief
geworden? Progressief, dat wil immers zeggen, dat onze
denkkracht van lieverlede sterker wordt, dat er meer kracht
van concentratie, meer zekerheid van inzicht (intuïtie) komt,
dat onze geest sneller en zekerder vat, fijner en vooral
zuiverder voelt, gaandeweg ook meer omvat. Dit laatste
1)

T. a. p. p. 305 en v.

72
helder ik op door de aardige engelsche zegswijze: he has
got to the end of his tether. In volstrekten zin kan ons
tuiertouw natuurlijk niet langer gemaakt worden, 't is zoo
lang als het is, niemand kan grazen buiten de grens van zijn
Luiertouw: het arme schaap, dat den hals rekt om buiten
die grens te gaan, heeft kans zich te verhangen. Maar door
een verstandige aanbinding kan ons tuiertouw bij tijden
ingehaald, bij tijden gevierd worden. Het komt hier
natuurlijk aan op het verstandig inhalen en het verstandig
vieren beide. Op dit progressieve nu, zooals ik het daar
met enkele woorden omschreef, op dit organisch -progressieve
moet het bij alle studie aangelegd zijn. Er zijn menschen,
die den indruk maken dat hun denken eigenlijk nooit
aan den gang kwam, alles schijnt bij hen te komen van
buiten af, wat zij zeggen, zeggen zij na, wat zij heeten
te kennen, kennen zij van buiten. Men herkent dezulken
o. a. aan de soort van vergissingen, die zij maken. Er
zijn vergissingen en verkeerde antwoorden, die volstrekt
niet altijd rampen zijn, maar er zijn er ook, die rampen
van den geest aanduiden, er zijn er, die, soms in een
ondeelbaar oogenblik, een afgrond van wanbegrip en
onbegrip ontblooten. De geest staat hier stil of werd ver~
moedelijk tot stilstaan gebracht; in weerwil van of misschien
wel door het vele, het velerlei, dat aldoor geleerd werd,
is de geest eng en bekrompen gebleven of ook geworden.
Er was nooit eenige arbeid des denkens en er was dus ook
geen vreugde van het denken, er kiemde nooit iets. Deze
dood in het intellectueele doet mij denken aan het teekenend
woord van een Apostel, die ergens 1 in andere toepassing,
van menschen spreekt, die „als boomen zijn in het afgaan
van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal gestorven (ais dnot9avávia.)" Of wil men hier liever aangeduid zien het leege,
) ,

1)

Judas vs. 12.
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het niet van zijn plaats komende, de volstrekte schijnbeweging,
men denke aan den onnoozele, die maar altijd voor zich heen
mechanisch telt en voorttelt: éen en een is éen. Waar het
progressieve ontbreekt, is er zulk een begin, dat nooit begint!
Er kiemde nooit iets, laat ik dit woord „kiemen" nog een
oogenblik mogen vasthouden. Het progressieve toch is er
niet enkel in het bewuste leven van den geest, het is er
ook in wat men, met een al te geleerden naam, wel ge
noemd heeft: onbewuste cerebratie. Gelukkig is de zaak zelve
eenvoudiger dan de geleerde stadhuisnaam. Men bedoelt het
volgende. Als ons nadenken zich krachtig richt, zich krachtig
samentrekt op één punt, op ééne gedachte, komt de overige
inhoud van ons bewustzijn daardoor van zelf in de schaduw,
in het duister, en dat duister kan zeer dicht worden: de
teruggedrongen voorstellingen en gedachten komen dan niet
langer over den drempel van het bewustzijn, de gansche
ruimte van het bewustzijn wordt ingenomen door de ééne
gedachte, waarmee de geest immers vervuld is. Nu kan
het intusschen toch zijn dat er een begin, een kiem van de
een of andere oplossing verscholen ligt juist in het terug
materiaal. Wat gebeurt er nu, als de sterke-gedron
concentratie tijdelijk zich ontspant? Dan komen de aanger
duide voorstellingen en gedachten weer vrij, zij nemen hun
kans waar om weer te komen over den drempel van het
bewustzijn, en nu blijkt het soms dat zij al den tijd der
schijnbare rust niet stilgelegen, niet stilgestaan hebben. Er
was een verborgen werking, er was een stil, verborgen
voortkiemen in de richting van het gezochte, en nu vindt men
op eens een oplossing, of men is er althans dichter bijgekomen,
de dingen hadden als het ware zich zelf uitgewerkt in onzen
,geest. 't Was gegaan zooals het ging in de reeds aangehaalde
gelijkenis: een mensch werpt het zaad in de aarde, het
levend zaad, dat nu „uitspruit en lang wordt, hij weet zelf
niet hoe."
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2°. Als tweede kenmerk zou ik willen noemen het inzicht
dat alle wezenlijke kennis duur, dat haar prijs hoog is. Wie
de illusie wekt dat kennis goedkoop, gemakkelijk bereikbaar
is, vergrijpt zich aan een van de kostelijkste goederen van
het leven. Niet enkel bij philologische studiën, als iemand
zeide, maar bij alle studie, die wat verder gaat dan naspreken en van buiten leeren, komt het er op aan „dat wij
kunnen . -en willen boren in hard hout." Er zijn er altijd,
die liever willen boren in week hout. Welk een tucht van
denken is er overal noodig voor wat immers overal onmisbaar
is: nauwkeurig onderscheiden, zuiver ontleden en verbinden,
zeker classificeeren, een duidelijke en logische schikking
van bewijsgronden, een methodische gang van de weten~
schappelijke bewijsvoering. Ook wat men intuitie noemt valt
waarlijk niet op eens uit de wolken, als een onverwachte
regenbui: ware, vruchtbare intuïtie wortelt immers in rijke
ervaring, zij springt naar voren uit latent denken. Men
werpe mij hier niet tegen dat er toch altijd een zekere
hoeveelheid oppervlakkige, niet -toegeëigende kennis zal zijn,
die we wel moeten meenemen op onzen gang door het leven.
Ik twijfel er geen oogenblik aan, ik weet ook nog wel dat
ons leven, niet enkel in deze sfeer, „een handbreed gesteld
is." Ik ben alleen maar van oordeel dat een Universiteit
toch wel vele malen zich bedenken moet, eer zij genoegen
neemt met de weinig aantrekkelijke taak om deze hoeveelheid
oppervlakkige kennis, meer dan onvermijdelijk noodig is, te
vergrooten.
3°. Als derde kenmerk noem ik de onderkenning van
valsch-apologetische neigingen bij ons zelf. Ik bedoel dit:
wie nooit onwetendheid of ongelijk bekent tegenover een
tegenstander, zal, wat veel erger is, gaandeweg ook het ver~
mogen verliezen om voor beide eerlijk uit te komen tegenover
zich zelf. Zoo licht komen wij menschen er toe om altijd
ons zelf gelijk te geven, wij onderzoeken dan eigenlijk niet
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meer om ons zelf te overtuigen, maar om een stelsel te
verdedigen of een tegenstander den mond te stoppen, wij
zoeken dan, niet altijd om te vinden, maar om er iets op te
vinden. Al moge voor een tijd de waarheidsliefde nog
oprecht zijn, hier wordt getroffen en beleedigd de innerlijke
waarheidszin, het intellectueele geweten. Wij komen hier in
't gezelschap van hen, die op zoo meesterlijke, sobere wijze,
aldus beschreven werden: „they want an authority for their
truth more than truth for their authority" 1 ) . In vragen van
ernstig onderzoek moeten wij ten slotte alleen gelooven dat
niemand iets vermag tegen de waarheid, het moet er ons
allen om te doen zijn de dingen eenvoudig te zien, zooals
zij zijn, wat intusschen bezwaarlijker is dan menigeen wel
denkt (zie sub 5°) . Neen, het zou niet helpen, als wij, staande
op het strand van een atlantische baai, met juichtonen of
alarmkreten het getij zouden willen tegenhouden of ook ver
Kalm en majestueus rijst en daalt de groote zee-hasten.
naar eigen souverein welgevallen 2 ) . Het zou waarlijk niet
helpen, zouden wij willen dat het hielp?
4°. Als vierde kenmerk noem ik een helder inzicht in
beteekenis en strekking van het wetenschappelijk bewijs. Om
redenen van schikking kom ik hierop in een ander onder
-del
terug.
5°. Een vijfde kenmerk acht ik gelegen in het bezit van
eenigszins overwogen denkbeelden in de vraag van weten~
schappelijke objectiviteit. Ik zeg: eenigszins overwogen, om
ook hier weer de eischen niet al te hoog op te voeren.
Maar wij moeten ons zelf toch afvragen: waarmede ver-laten wij de academie, waarmede vooral zetten wij na den
-

1) James Martineau, Essays, Reviews and Addresses 1890, I p. 185, hij
onderstreepte het woordje „more".
2) Ik weet niet bij wien ik dit beeld in deze toepassing vond, ik geef
dan ook de uitwerking vrijelijk weer.
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academietijd ons intellectueele leven voort, als het niet is
met kennis, die althans eenigszins over zichzelve leerde
nadenken, die tenminste eenigermate zich zelve kent? Kennis,
die heelemaal zich zelve niet kent, is zeker wel vreemde
kennis. Laten wij eens wegdoen het voorname gegons van
woorden als „streng~wetenschappelijk" en dergelijke, „die
famose Methode" vooral niet te vergeten, en laten wij
de moeilijke vraag, die het hier geldt, eens een oogenblik
rustig onder de oogen zien. Daar zoo even (sub. 30)
zeide ik dat het er ons allen om te doen moet zijn de dingen
eenvoudig te zien, zooals zij zijn, ik denk niet dat iemand
het zal willen weerspreken, maar ... 't is gemaklijker gezegd
dan gedaan. Er zijn hier enkele zeer naïeve verzekeringen,
die altijd weer terugkeeren en die zoodoende slapende formules
worden. Zoo naïef kunnen sommigen ons verzekeren dat
eigenlijk alle menschen in de wereld de dingen door een
kijkglas, door een bril bezien, maar dat zij zelf dat kijkglas,
dien bril hebben weggedaan en nu de dingen kunnen zien
met onbedekte oogen. ik wil dit laatste eens aannemen,
maar ik voor mij zou dan wel gaarne een verslag, een uit~
gewerkt proces-verbaal van zulk een intellectueele bekeering
onder de oogen willen krijgen. Want een bekeering moet
er hebben plaats gehad, het meest bedenkelijk idool is toch
zeker wel te meenen, dat men zelf van nature en als iets
van zelf sprekends geen idolen zou hebben. Zoo naïef
kunnen weer anderen ons zeggen dat wij b.v. den Bijbel
moeten nemen „zooals hij is," „zooals hij daar ligt," „zooals
hij zich zelf geeft," dat wij den Bijbel „voor zich zelf moeten
laten spreken," „van zich zelf moeten laten getuigen." Dit
is, wie twijfelt er aan, een zeer kostelijke raad, maar als wij
er niet meer over te hooren krijgen, klinkt zulk een algemeene
raad zonder meer mij altijd in de ooren, alsof men tot een
pianospeler zeggen zou: gij kunt wel op de piano gaan
zitten. Men zegge eens aan een schilder dat hij de natuur
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moet nemen zooals zij is, ik vermoed dat hij, als hij ten minste
niet boos wordt, ietwat ondeugend zal glimlachen.
Hebben zij, die ik daar een oogenblik aan het woord liet
komen, dan nooit ontdekt dat onze geest zoo dikwerf iets
heeft van de goede, oude diligence, die ik in de dagen mijner
jeugd zoo menigmaal heb nagetuurd: altijd schommelend
langs denzelf den weg, altijd schurend door hetzelfde wagenspoor, altijd schuivend in dezelfde knikken van hetzelfde
wagenspoor van denzelfden bestoven weg? Men kan wat
hier bedoeld wordt ook gracieuser uitdrukken op de volgende
wijze. Hebt gij nooit heengekeken over den rand van een
heldere, eenigszins diepe sloot of vijver? Wij hebben het
allen wel gedaan. Wat zien wij, als wij over zulk een rand
heenkijken? Wij zien dan dikwijls eerst ons eigen gelaat,
daarna zien wij, verward en duister, enkele voorwerpen in
het water, wij kunnen ze nog niet onderscheiden. Dan zien
wij de inspiegelende blauwe lucht, zich welvend onder en
achter de voorwerpen en ze verduisterend door haar licht.
En eerst na veel inspanning ontdekken en onderscheiden wij
de voorwerpen zelve. Het is en gaat eigenlijk precies eender in het geestelijke, als wij komen boven het groote watervlak van het verleden. Ook hier zien wij dikwerf, in ruwe,
eigendunkelijke uitsluiting, het eerst ons zelf, ons eigen
geestelijk gelaat, d. w. z. wij souffleeren hier eenvoudig de
feiten, wij zijn ruw-partijdig. Van lieverlede merken
wij dat er toch ook nog wel iets anders gaande is, al
kunnen wij den stempel van het andere niet onderscheiden
en bepalen. Dan plegen wij te stuiten op den vasten
achtergrond, de vaste omsluiting van eigen wereld~ en
levensbeschouwing. En eerst na veel inspanning 1 gelukt
het ons aan de dingen hun eigen werkelijkheid te laten of
liever te hergeven. Zonder beeldspraak beteekent dit alles
)

1)

Zie de aanvullende toelichting op pag. 83.
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dat er bij ons allen voortdurend aanwezig is een rijker of
minder rijk ontwikkeld psychisch organisme, een zeker geheel
van voorstellingen en gedachten, zoo of anders geordend
en verbonden. Kort en onweerlegbaar zegt Ed. Meyer:
„voraussetzungslos kann kein Historiker sein." 1), En even
kort en onweerlegbaar zegt Windelband: „alles Nachdenken
ist seinem Wesen nach voraussetzungsvoll." 2 ) Natuurlijk,
hoe zal men nadenken zonder onderstellingen, en hoe zal
men onderzoeken zonder nadenken?
Dit laatste brengt mij op een andere slapende formule,
die ik ook even wil wakker maken. Hoevele malen in mijn
leven heb ik reeds gehoord of gelezen dat een exegeet „niet
moet inleggen, maar uitleggen," ik geloof zeker dat ik het
nu wel weet. Ook wil ik niet betwisten dat ons hier gegeven
wordt een voortreffelijke canon van uitlegging, men meene
alleen maar niet dat wij er nu zijn, en dat nu alle zwarigheden werkelijk zijn opgelost. Of voelt men niet dat achter
de zoo duidelijke woorden toch iets van een duistere zaak
blijft schuilen? Men zou hier al dadelijk de vraag kunnen
stellen: is, op den keper beschouwd, de nieuwe regel wel
iets anders dan de oude raad om de dingen te nemen zooals
zij zijn, in casu om een tekst, een auteur voor zich zelf te
laten spreken? Nieuwe regel en oude raad lijken ten minste
op elkander als twee druppels water. Maar laten wij den
genoemden regel eens onderwerpen aan ;een scherpe ontleding.
Ik begin met de opmerking dat de vlak tegenovergestelde
vermaning om n.l. uit een tekst niets weg te laten of ook
weg te nemen bij lange na niet zoo veelvuldig tot ons komt.
't Is altijd; gij moogt niet inleggen, 't is maar zelden: gij

1) Aangehaald door G. von Below in zijn artikel: die neue historische
Methode (Historische Zeitschrift, herausgegeben von H. von Sybel. neue

Folge 45 Band, 1898. pag. 230).
2) Prâludien, Lieber Denken and Nachdenken, pag. 180.

79
moogt niets weglaten, er niets uit wegnemen. Hoe zou dat
toch komen? Het laatste kan toch zeker ook gebeuren, of
liever het zal altijd en onvermijdelijk gebeuren, als de uit~
legger niet staat op de geestelijke hoogte van den auteur.
Maar nu dan de regel zelf: een exegeet moet niet inleggen,
maar uitleggen. Men gaat hier dus uit van de onderstelling
dat de exegeet iets in te leggen heeft. Ik zou sterker willen
spreken en zeggen: hij moet iets hebben in te leggen. Ik
zeg dit zoo sterk om twee redenen. Vooreerst om als zeer
verderfelijke dwaling te brandmerken de meening als zou
objectiviteit ooit mogen worden de academische naam voor
onbeduidendheid, voor leegte van ziel en van geest, voor
goed verzorgde middelmatigheid, die onbeschroomd alles aan~
durft, en die in den grond niets anders is dan pijndoende
partijdigheid tegenover alles wat gaat boven en buiten haar
maat. Stellig brengt een rijk geïnstrumenteerd innerlijk leven
het groote gevaar mee dat de uitlegger zal inleggen, maar
daaruit volgt toch waarlijk niet dat leegte van ziel en van
geest voor het vervolg nu gelden moet als de beste uitrusting
voor het moeilijk werk van kritiek en exegese, er volgt zeker
niet uit dat wij voortaan onze beste, onze objectieve uitleggers zullen moeten zoeken onder de lieden, in wie niets of
niets meer omgaat. Het gevaar is eigenlijk aan weerskanten
precies even groot: de een kan in een tekst zijn volheid, zijn
overvloed indragen, de ander kan er zijn leegte inbrengen,
ik durf bij leegte het woord dragen niet gebruiken. Ook
ligt natuurlijk de oplossing evenmin in het half-volle of het
halm-leege.
Ook om een tweede reden zeide ik: een exegeet moet iets
hebben in te leggen. Bij ontstentenis daarvan zal hij immers
een tekst van eenige beteekenis eenvoudig niet kunnen ver~
staan, want verstaan is nu eenmaal de gedachtenreeks, die
aan het geschrevene ten grondslag ligt, zelfstandig nadenken;
verstaan is niet mogelijk zonder dat wij kunnen experimen~
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teeren met d. i. door middel van eigen denken en gevoelen,
het echte verstaan is er niet, als wij niet in ons opnemen
de gedachten van een auteur. Zonder deze organische uit~
rusting blijft hier ontbreken de ware klankbodem, kunnen
wij niet waarlijk indringen in een gegeven stof; het eigenlijk
contact met een schrijver is er niet en komt er ook niet.
Hier zijn wij nu midden in de moeilijkheid. Een uitlegger
moet iets in te leggen hebben, want anders dringt hij in zijn
stof niet in, niet door, hij blijft er dan buiten, en hij mag
toch ook weer niets inleggen, want anders dringt hij van
het zijne, dringt hij zich zelf aan leen schrijver op, hij ver staat dan uit zich zelf en niet uit het object. Hij moet
indringen en toch niets opdringen, anders gezegd: hij moet
indringen zonder geweldpleging, zonder indringendheid, of
als het volk zoo goed pleegt te zeggen:. zonder indringerig~
heid. Hier kan immers de oplossing alleen liggen in de
ware liefde, die het indringen verstaat, omdat zij het ,,indrin~
Berige" leerde afleggen en verzaken, in de ware liefde, die
ook hier, als overal, tot zelfverloochening, tot sterven kan
in staat stellen. Ik geloof niet dat ik thans bezig 'ben een
romantisch kranke gevoelszaak in te dragen in wetenschap~
pelijke eischen. Men verstaat dit alles wel, als men zich
zelf maar eens, langer dan een vluchtig oogenblik, bevrijd
heeft van de looden vrees om een woord te gebruiken uit
de schatkameren der ziel, van de looden vrees bovenal om
voor niet „streng--wetenschappelijk" door te gaan. Zoo echt
en goed zegt Von Wilamowitz: „wer ihn (Euripides) lieb
gewonnen and an seiner Sphaere lang gesogen hat" etc. 1)•
Wel menigeen gaat het hier als het dien kleermakersgezel
verging, die tot een Rhijnschipper kwam met de vraag of
hij mee mocht varen naar boven, den Rhijn op. De schipper
noemde den passagiersprijs, die te hoog gevonden werd.
,

1 ) t. a.

p. I. p. 132.
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0, zei de schipper, gij kunt ook wel mee komen voor het
halve geld, maar dan moet ge buiten het schip loopen en
meetrekken. 1 ) Niet weinigen trekken, nog geld toegevend,
levenslang mee en .... loopen buiten het schip! Men moet
denken dat er altijd bekrompen lieden zijn, die ik parochiale
geesten zou willen noemen, zulke lieden, die altijd de enkele,
de vele boomen, nooit het bosch, veel minder ooit het brandend braambosch zien, die maar altijd hun bramen zoeken
en plukken, waarmee zij, zonder het te merken, hun gelaat
besmeuren en hun lippen paars en blauw maken.
Ik heb, geloof ik, eenige van de moeilijkheden doen ge~
voelen, die in het begrip van wetenschappelijke objectiviteit
liggen opgesloten. Men kan deze moeilijkheden nog directer
doen gevoelen door eens een direct antwoord te zoeken op
de twee volgende vragen: hoeveel afstanden zijn er dikwerf
tusschen de bedoeling van een auteur en ons verstaan van
die bedoeling, en, hoe komt men nader tot een tekst?
Hoeveel afstanden zijn er dikwerf? Wèl geteld vier afstanr
den, dunkt mij. Allereerst noem ik nog eens den reeds
vermelden afstand, die voortvloeit uit de aanwezigheid ook
,onzerzijds van een eigen wereld~ en levensbeschouwing.
Dezen afstand doet men natuurlijk niet teniet door op een of
andere wijze een monopolie te scheppen van onpartijdigheid
en objectiviteit. Al verder is er dikwerf de afstand der
eeuwen. Als iemand het eens goed uitdrukte: een woord
kan gevallen zijn in de diepe ravijnen van den tijd, waar
het eeuwen lang gelegen heeft verweerend en verweerd, het
is niet gemakkelijk er dicht bij te komen. Om een enkel
voorbeeld te noemen: hoe zwaar of liever hoe onmogelijk is
dikwijls de uitlegging van zeer oude mythologische stof,
waarmee intusschen wel allerminst gezegd is dat de uit~

1)

Ik meen dat ik het verhaaltje bij Kierkegaard vond.

I. VAN DIJK II.
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legging van jongere mythologische stof een lichte zaak zou zijn.
Er is ten derde de afstand tusschen de gedachte van een
schrijver en de uitdrukking van die gedachte. Er zijn hier
allerlei oorzaken van afstand. a. Deze afstand is er reeds
in 't algemeen door het noodwendig elliptisch karakter van
alle taal. b. Deze afstand kan er zijn door een geheel of
ten deele ongevormde taal, waarvan een schrijver zich moest:
bedienen. c. Deze afstand kan er zijn door de mystieke
zielsneiging van een schrijver. Er zijn stille, dieplevende
naturen, „not accomplished for communion with the world",
die woorden gebruiken, omdat het nu eenmaal niet anders
kan, maar die het liever zonder woorden zouden doen, zij
hebben weinig of geen behoefte om aan de dingen een naam
te geven. Van hen geldt het woord: „words are but underagents in their souls. When they are grasping with their
greatest strength, They do not breathe among them." 1
d. Deze afstand kan er zijn door wat genoemd is de „imper~
sonaliteit" van groote dichters. Dichters kunnen soms dingen
zeggen, die uitgaan boven hen zelf, boven hun direct bedoelen.
Het klaar uitgesprokene is er dan niet, het klaar en bewust
gedachte is er ook niet, zelfs het klaar gevoelde is er niet,
maar er is het voorgevoelde, er is de Ahnung, die moet
verstaan worden. e. Deze afstand kan er ten slotte ook
zijn door de weinig congeniale omgeving, waarin geesten
met een eigen, diep - ingesneden stempel soms leven moeten.
Zulke geesten hebben dikwrf een kostelijk geheim te bewaren,
en hun uitingen plegen daarom spaarzaam en meestal weinig
duidelijk te zijn. De exegese nu van zulke spaarzame en
dikwijls duistere woorden is uit den aard der zaak bizonden
moeilijk. Op zich zelf reeds zijn uitingen van deze soort
een bezwarende omstandigheid in een wereld, waarin men.
op een woord meer of minder niet ziet. Maar er kan van
)

1)

William Wordsworth, the Prelude.
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allerlei bijkomen. „Men" had b.v. op zulke personen gerekend voor zijn partij, ik moest liever zeggen: „men", die
nooit bescheiden is, had hen eigenlijk reeds ingerekend voor
de partij en zie, nu blijkt het dat zij aldoor van hun eigen
partij waren en bleven. Kan daar iets anders achter zitten
dan onoprechtheid en huichelarij? Zoo kan het gebeuren
dat een mensch door God op het altaar gelegd wordt, en
dat zijn naaste, zijn diepste drijfveeren rustig uiteensnijdend,
insnijdt in het leven zijner ziel. Een Psalmist schreef het
aandoenlijk woord neer: „ploegers hebben op mijnen rug
geploegd, zij hebben hun voren lang getogen." 1 ) Een van
de schitterendste bladzijden van Carlyle's Hero~worship is
wel de bladzij, waarop hij Cromwell zuivert van den blaam,
dien kleine geesten op hem geworpen hadden, den blaam
van huichelarij en eerzucht. Ik kies hier geen partij, men
kan natuurlijk ook dwalen naar den edelen kant, maar de
psychologische motiveering van de , bedoelde zuivering is
onaantastbaar juist, en bizonder leerzaam voor critici en
uitleggers „of small vision."
Van dit zijpad terug komend, noem ik een vierden afstand,
die niet gemakkelijk onder woorden te brengen is. Ik zou
hier willen spreken van de souvereiniteit der dingen, die ons
soms afstoot en terugwerpt, die ons op een afstand houdt.
Ik bedoel dit: er is hier afstand, ditmaal niet door wereld~
of levensbeschouwing, maar door het leven zelf, of liever
door de houding des levens. Wij gaan soms zoo ongezalfd,
zoo onbesneden op een tekst af, wij zullen het nu eens doen,
het zal zoo heelemaal van ons afhangen, alleen van, laat ik
onderstellen, de beste technische uitrusting, wij zullen een
auteur eens „onder handen nemen." De Grieken zouden hier
spreken van flEpnAot, de Psalmist zegt: „de opening (onthul,ling) Uwer woorden geeft licht, geeft inzicht den eenvoudi^1)

Ps. 129 : 3.
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gen." 1), Hebben wij dan nooit gevoeld dat een auteur soms
weigert op de beschreven wijze behandeld te worden, nooit
gemerkt dat wij hier gevaar loopen vlijtig stroo te dorschen,
veel stroo, terwijl ten slotte het grooter of kleiner beschot
der gouden garven in de graanschuur van een ander komt?
Hebben wij er nooit ontmoet, die met alle eerlijke inspanning
toch voortdurend bleven en blijven buiten de „atmosphere
of his own," die immers elken dieperen geest omgeeft? De bedoelde souvereiniteit, die afstoot en terugwerpt, is er
ook, als wij, langen tijd achtereen of ook uitsluitend, langs
analytischen weg denken te komen tot dingen, wier kern
alleen intuïtief kan gegrepen worden. Ik vermoed dat ik hier
iets zeg, waarover geesten van intellectualistische, rationalise
tische makelij misschien zullen glimlachen; laat het hier voor~
loopig tusschen ons afgesproken zijn dat het immers niet de
vraag is wie lacht, maar wie het laatst en het best lacht.
Uit mijn hart zijn geschreven de zielkundige woorden van
James Martineau: „those who in this matter prate most about
„progress" are just the people to make the smallest way; and
none seem to win less knowledge of sacred things than those
who make a watchword of „truth" and a parade of „free
inquiry." This posture and direction of the mind is false"
etc. 2), Dit geldt niet enkel voor de eigenlijke „sacred things,"
het is ook waar met betrekking tot alle hooge en heerlijke
dingen, voor wier verstaan nog iets anders noodig is dan het
bekende gezond verstand.
En nu de andere vraag: hoe komt men nader tot een tekst?
't Is eigenlijk de keerzijde van de vorige vraag, want men
zou ook aldus kunnen f ormuleeren: hoe doet men afstanden
weg? Men geeft hier het gewone, laat ik zeggen het officir
eele antwoord: men komt nader tot een tekst op (langs)
1) Ps, 119 130.
2) Hours of thought on sacred things, 1876. p. 124.

85
streng -philologischen weg. Ik heb vrede met dit antwoord,
maar ik vraag: komen wij er wel zoo heel veel verder mee?
Ik zou al dadelijk het woord „streng" hier willen wegdoen,
omdat immers slap-philologische wegen heelemaal niet in aan~
merking komen. Dan houden wij over: men komt nader tot
een tekst op (langs) philologischen weg. Maar dit antwoord
is wel zeer algemeen of liever zeer praegnant, en praegnante
antwoorden zijn voor de allermeesten zeer duistere antwoor
den. Men heeft inderdaad het begrip „philologie" in de
laatste jaren bizonder wijd gemaakt. Daar is natuurlijk niet het
minste bezwaar tegen, als men nu maar weet of liever voelt
wat er uit volgt. Men verstaat thans onder philologie „de
liefdevolle en diepgaande bestudeering van geheel het leven
van het een of ander cultuurvolk in al zijn uitingen," zegge.
bestudeering van geheel het leven in al zijn uitingen. Men
bedoelt met philologie „het verstaan van het menschelijke
in al zijn uitingen," zegge het menschelYke in al zijn uitingen.
Nog eens, daar is tegen dit alles niet het minste bezwaar,
maar voelt men nu toch niet dat de philologische weg zoodoende wordt een bizonder zware weg? Laat ik de zaak
maar weer eens concreet maken. Daar ligt een, tekst van
eenige beteekenis, van eenigen diepgang vóór ons. Er is
hier allereerst het algemeen~ of wil men het formeellogische,
d. w. z. er is dat algemeene medium, waardoor wij ons, aan
de oppervlakte, voor elkander verstaanbaar maken. Maar dan
kan er verder, voor het tot stand komen van zulk een tekst,
in onderscheiden mate en in wisselende verbindingen zijn
samengewerkt door de Gedachte, misschien wel door een
diep gedachtenleven, door het Gevoel, liever door de Ziel,
waarin zóóveel kan omgaan, door de Verbeelding. Voor
de aanschouwelijkheid stel ik dit alles in een kort bestek
dicht bij elkander; in werken van de hoogste onsterfelijk~
heid is er inderdaad samenwerking van de drie factoren
Maar al laten wij werken van dézen stempel eens rusten,
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de zaak, waarom het mij te doen is, blijft volkomen dezelfde:
de criticus of exegeet, die niet voortdurend een of twee van
de drie genoemde factoren verwaarloost, vindt ze immers
alle drie, vereenigd of gescheiden,, voortdurend op zijn weg.
Nu wil ik op de rij af vragen: hoe zal men de gedachte,
hoe zal men een diep gedachtenleven verstaan zonder eigen
gedachten, hoe zal men de zaken des gevoels, der ziel ver~
staan zonder een eigen ziel, hoe zal men de zaken der ververstaan zonder een eigen verbeelding? Met minder,-belding
met ook maar iets minder kan men toch niet toe, is het dan
niet zonneklaar dat de philologische weg een zware weg is?
Hoe dikwerf zal, hoe dikwerf moet hier ongemerkt aanwezig
zijn het gevaar van ernstige waardevermindering in en door
ae uitlegging, in en door de uitlegging, die ons toch voorspiegelt en verzekeren wil een beter verstaan!
Ik ben een kort antwoord schuldig op de vraag waarom
ik dit alles hier aanroer, daar ik er toch langer bij moet
stilstaan, als ik opzettelijk handel over de Regelen van uitlegging? Mijn antwoord is: omdat ik meen dat de moeizaak van kritiek en uitlegging niet moet,-lijkentdr
niet mag komen in de handen van rationalisten, omdat ik
vreezen moet ' dat, behoudens treffelijke uitzonderingen, de
bedoelde kostelijke zaak, onder het hooge en fraaie schild
van wetenschappelijke objectiviteit, veelszins reeds gekomen
is in zulke handen, die hier immers zoo gemakkelijk hun
slag kunnen waarnemen. Men zegt gaarne dat dogmatische
en mystieke naturen weinig geschiktheid bezitten voor
critischen en uitlegkundigen arbeid, ik ontken het niet,
maar nu neemt men, in groote en onverantwoordelijke kort~
zichtigheid, maar als vanzelfsprekend aan dat rationalistische
naturen eo ipso geschikt, althans geschikter zijn, omdat
deze lieden genoteerd staan als „nuchter." Ik voor mij zie
geen kans uit dezen cirkel uit te komen dan door aan te
nemen dat ieder uitlegger tijdelijk sterven moet: de dogma-
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ticus aan zijn dogmen, de mysticus_ aan zijn contemplatie,
de rationalist vooral niet minder aan zijn nuchterheid. Dit
laatste sterven is misschien wel het moeilijkst van alle,
omdat de rationalist vertegenwoordigt een zekere gemeenti
maat, wil men middelmaat, die een illusie van objectiviteit
pleegt te scheppen. Wat is rationalisme? Rationalisme is
verintellectualiseering van den geest. Men heeft gezegd:
.,,rationalisten zijn eerlijke lieden, maar platte gezellen," het
kan beter en duidelijker gezegd worden 1 ) . Rationalisten
zijn menschen, die het verstand hebben losgemaakt uit den
samenhang met de overige zielskrachten en die nu ver~
dorren moeten, omdat de wortelen van hun kracht zijn
doorgesneden. Het zijn menschen, die waarlijk meenen
kunnen dat zij enkel met behoorlijke, voldoende taalkennis
en met gezond verstand eiken tekst, iederen inhoud vermeesteren kunnen, menschen die met de kleine hersenen
naderen tot wat misschien gedacht is met de groove hersenen,
en gevoeld door nog iets anders dan door hersenen. Door
hun klein en droevig gedoe is het zoover gekomen dat de

talloos vele critici en exegeten, commentatoren en glossatoren
eigenlijk veel belangwekkender zijn geworden dan de auteurs
profeten, apostelen, denkers, dichters (plastische denkers)
die achter hen staan. In hun sterke ontaarding zijn het
lieden, die als er eens een vacature voor profeet of apostel
kon komen, in allen ernst, geloof ik, en met het meest onger
schokte zelfvertrouwen van de wereld hun sollicitatiën op
gezegeld papier zouden inzenden, met overlegging natuurlijk
van „gehaalde" akten en diploma's en met bereidverklaring,
eveneens natuurlijk, om nog verdere akten en diploma's te
„halen ". Zelfs in de ongewijde oudheid voelde men dat
het ontmoeten, het zien van de Godheid voor den sterfelijken
mensch soms doodelijk kon zijn, hem kon te staan komen
1)

Zie het gezegde over den louter -verstandsmensch, hierboven.

88
op berooving van een orgaan. Hoe fraai teekent Tennyson
den ouden waarzegger Tiresias, al te ver doordringend in
een verborgen olijvenboschje en daar op eene Pallas Athene
ziende
,,Climbing from the bath
In anger; yet one glittering foot disturb'd
The lucid well; one snowy knee was prest
Against the margin flowers."

Een straffe lichtglans, stralend van het gouden haar en
uit de maagdelijke oogen der ,godin, doofde voor altijd het
sterfelijk licht in de zijne. Niemand make zich ongerust
dat zoo iets ooit zou kunnen overkomen aan een mensch
van rationalistische natuur. Vooreerst verdwaalt zoo iemand
niet licht in de richting van afgelegen olijvenboschjes, maar
dan ook, al kwam hij daar 'eens bij geval, hij zou immers
geen oogenblik zijn tegenwoordigheid van geest verliezen, en
vermoedelijk tot de godin zeggen: Mevrouw (indien,Juffrouw i *
wellicht niet juister geacht werd) mevrouw, ik ben streng ik ga, al
wetenschappelijk, als u me niet kwalijk neemt,
Er was veel
zeg ik het zelf, streng~historisch te werk.
toorn, al te veel toorn in de ziet van Lichtenberg, toen hij
het vlijmend woord van zich slingerde: „solche Werke (hij
bedoelt de hoogste geestelijke schatten der menschheid) solche

Werke sind Spiegel: wenn ein Affe hineinguckt, kann kein
Apostel heraussehen," maar begrijpelijk is deze toorn toch
wel. Met rationalisten van jonger jaren staat de zaak eenigszins anders: de schuld der zelfverminking is hier minder
groot, ons gevoel van deernis kan onvermengder zijn, en
het vriendelijk -comische, de stil - parelende humor is niet
geheel buitengesloten. Als ik jonge rationalisten doende zie
rondom een tekst, die verre boven hun zielsbevatting gaat,
blijf ik gelooven dat het beter verstand nog wel komen kan,
het beste is er immers ook voor hen, en in afwachting
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van het beter verstand denk ik dikwerf aan schuldelooze
jonge kalveren in een porseleinwinkel. Ik zie de dartele
jonge dieren gaarne, ik zie ook gaarne porselein, maar als
ik het voor 't zeggen heb, zie ik beide toch het liefst op
veiligen afstand van elkander!
Niet eens de zijde der verbeelding, of algemeener gezegd:
nietseens de taal, in hooger dan de louter grammaticale
beteekenis van het woord, kan aan rationalisten worden
overgelaten. Wie geeft ons b.v. eens een goed verzorgde
behandeling van de bijbelsche beeldspraak? Ik zocht er naar
in Bernhard Duhm's commentaar op de Psalmen, maar ik
zocht te vergeefs, in plaats van het gezochte vond ik, ik
mag het niet zachter zeggen: onnoozelheden of nog erger.
Ik denk voor het naast dat de heeren deze dingen niet
„exact" vinden! Men kent de weinig sobere, al te breede
beschrijving van een Theophanie in Ps. 18. In vs. 14-16
lezen we: „en in den hemel donderde Jahwe, liet de Aller~
hoogste zijne stem weerklinken; hij schoot pijlen af, waar~
mede hij hen verstrooide, slingerde bliksems, waarmede hij
hen in beroering bracht. Zichtbaar werden de beddingen
der zee, blootgelegd de grondvesten des aardrijks, door uwe
toornende stem, Jahwe, door het blazen van den adem van
uw neus" (N. Vert.) . Ook Duhm wijst bij herhaling op het
overdreven pathos van den dichter, maar dan schrijft hij
verder de merkwaardige woorden neer: „man wundert sich
nur, wie der Sprecher, der doch selbst mitbeteiligt war and

sich in hochster Not befand, dies alles so genau nach richtiger

Reihen f olge beobachten, and besonders, wie er wahrnehmen
konnte, dass der Meeresboden and die Grundfesten, die in
der Meerestiefe wurzelnden Grundlagen der Erde blosgelegt
vuurden." 1 ) Dit alles is, blijkens de gecursiveerde woorden,

1)

Die Psalmen, 1899, p. 54, de cursiveering is van mij.
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ongetwijfeld zeer exact, maar het is, als ik het zeggen mag,
het dood-exacte of liever het exactrdoode. Eerlijk verklaar
ik niet te vatten waar de auteur met deze kadastrale nauw
keurigheid heen wil. In al zulke gevallen, als we hier hebben
kan men de volgende vragen doen: in hoever hebben we
louter beeldspraak, in hoever beeldsprakige beschrijving van
feitelijk doorleefde dingen, het antwoord zal altijd moeilijk
en, van wege de weinige gegevens, dikwijls onmogelijk zijn.
Men kan ook vragen: is de beeldspraak conventioneel, of
zijn er sporen van het zelf-geziene, in anderen zin natuurlijk
dan waarin Duhm zijn „beobachten" en „wahrnehmen" be doelt. Maar wat de Baselsche hoogleeraar hier opmerkt,
riekt al te zeer naar een rationalisme, dat van een dichter
een beëedigd landmeter maakt. Ik blijf van oordeel dat we
met zulke zaken niet op een kadaster moeten zijn.
Dat ik niet te sterk spreek, kan onder meer blijken uit
het volgende. In Ps. 17 : 10 lezen we: „zij hebben hun hart
met vet toegesloten (waarschijnlijk aanduiding van de uiterste
ongevoeligheid) , met hun mond overmoedig gesproken."
(N. Vert.) 1 ) Dezelfde hoogleeraar stoot zich hier aan de
uitdrukking: met hun mond, en stelt, men gelooft zijn oogen
nauwelijks, de diepzinnige vraag: „vomit sollen sie deun reden
wenn nicht mit dem Munde?" 2 ) Is het niet onnoozel, niet
jammerlijk, is het niet jammerlijk--onnoozel? De heer Duhm
spreekt af en toe zijn hooge afkeuring uit over theologische,
d. w. z. dogmatische uitlegging in den bekenden ongunstigen
zin van het woord, zeer terecht, maar ik kan toch niet
nalaten te verklaren: als ik kiezen moet tusschen bedoelde
dogmatische uitlegging en zulke vulgariteiten, kies ik voor
mij, voor den korten tijd dat wij hier op aarde zijn, de
,

1) De invoeging van het woord „hart" berust op een verbetering van
den tekst.
2) t. a. p. 48.
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eerste, ik heb dan ten minste gedachten, al zijn ze niet van
den betrokken auteur, de keus is hier tusschen ingelegde
,gedachten ten ingelegde leegte, het ingelegde is er, ik zeide
het immers reeds vroeger, in beide gevallen.
Op den weg, door Duhm hier bewandeld, zijn er inderdaad
nog vele versche lauweren te plukken. Ik zal er zelf maar
dadelijk eentje plukken en leg daartoe den hoogleeráar het
begin der Bergrede voor: „en jezus, zijnen mond geopend
hebbende, leerde hen, zeggende" etc. 1 ) Ik moet hier natuurlijk
nu ook vragen: hoe kan, hoe moet iemand, zeggende,
anderen leeren, zonder den mond te openen? Welk een
stichtelijke, in ongekende diepten ons inleidende vraag! In
Duhm wordt geroemd zijn uitnemende kennis van het
Hebreeuwsch en van het hebreeuwsche metrum, daar raak
ik natuurlijk niet aan, maar het moet gedurig weer op zeer
duidelijke, op onaangenaam-duidelijke wijze gezegd ;worden
dat er voor uitlegging vrij wat meer, nog heel wat anders
noodig is, dat er onder meer ook noodig is kennis van het
leven, levend-exact rondkijken in het leven. Ik kan den
hoogleeraar in zijn geval verzekeren dat er menschen zijn,
die met hun mond hoovaardig, overmoedig spreken, gelijk er
anderen zijn, die het doen met hun wenkbrauwen, en nog
anderen met hun neusvleugels, en nog weer anderen met het
achterover geworpen hoofd. Misschien vraagt men mij: maar
weet gij zeker dat dit praegnante hier bedoeld is? Mijn
antwoord is: men zij gerust, ik sta volstrekt niet op deze
uitlegging indien de invoeging van het woord „hart" in
het andere zindeel juist is, is de zaak trouwens nog eenvou~
diger maar prof. Duhm komt hiermee toch allerminst uit
het gedrang, want als er dit praegnante of ook de aangeduide tegenstelling met hart niet is, dan is er immers het

1)

Math. 5 : 2.

92
gewoon pleonastische, dat aanwezig is in elke taal, in wier
vorming het plastische een woord heeft meegesproken. In
elke eenigszins ontwikkelde taal zijn er een menigte van zulke
breede, aanschouwelijke, heel of half pleonastische uitdruk king en, bij welke men ieder oogenblik de dwaaste vragen zou
kunnen doen. Weet een hebraïcus dat niet ten opzichte van
zijn Hfebreeuwsch? juist het woord mond, het is wel aangenaam toevallig, komt daar gedurig heel of half pleonastisch
voor. Een paar voorbeelden. Telkens treft men de uitdrukking aan dat „God zijn woorden geeft of legt in den
mond van zijn dienaren." Moeten we hier den diepzinnigen
weg weer op en vragen maar laat ik de vraag niet
formuleeren. Dezelfde uitdrukking: woorden in den mond
geven of leggen, wordt eveneens gedurig gebezigd van
menschen onder elkander. Als jozef zich aan zijne broe-ders bekend maakt, zegt hij: „en ziet, uwe oogen zien het,
en de oogen van mijnen broeder Benjamin, dat mijn mond
tot u spreekt" 1
wij zouden zeggen: gij ziet met eigen oogen
dat ik zelf tot u spreek) . Stel toch eens dat in dit ontroerend
oogenblik een westersch hoogleeraar schutterig daartusschen
geschoten ware met de lichtgevende opmerking: bij ons,
Hoogheid, zeggen wij niet meer dat wij met onzen mond
spreken, een gelukkig voortgeschreden cultuur heeft ons
doen zien dat het verklarend toevoegsel, zonder ernstige
schade voor de duidelijkheid, voortaan zou kunnen gemist
worden. Het lust mij niet mijn concordantie verder uit
te schrijven, maar ten tweeden male zeg ik: de zaak van
kritiek en uitlegging, d. w. z. de zaak van wetenschappelijke
objectiviteit, of wil men dan van „strenge" wetenschappelijkheid op het gebied der geesteswetenschappen, is een moeilijke
en teedere zaak, die allerminst veilig te achten is in de handen
,

)

1)

Gen. 45 : 12.

(
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van rationalisten. Ik zal tevreden zijn, als ik hiervan iets heb
doen gevoelen.
6°. Het wordt tijd dat ik handel over het zesde, het
laatste maar vooral niet het minste kenmerk van wat ik
noemde: vaste aanwezigheid van academische vorming.. Ik
acht dit kenmerk gelegen in eerbied. Een mensch zonder
eerbied is niet veel, is eigenlijk niets. Men heeft van den
duivel gezegd dat hij lacht, als hij alleen is. Ik meen dat
Kierkegaard ergens vraagt: zou het wel waar zijn? Ik ge~
loof het ook niet, omdat wie volstrekt alleen is, wie volstrekt
op zich zelf alleen is aangewezen, zeker niet lachen zal.
Als ik hier spreek van eerbied, bedoel ik natuurlijk niet het
vage, het extatische, waarop een rhetorijker zich gaarne
spitst, ik bedoel evenmin een specifiek zedelijke of godsdienstige deugd, ik bedoel hier eerbied van den redelijken mensch.
Ik bedoel dien eerbied, die er altijd zijn zal, als het verstand
niet in afzondering van de overige zielskrachten is groot
gebracht, als het verstand gekomen is tot zijn volle rijpheid,
zijn volle schoonheid. Ik bedoel dien eerbied, die de vrucht
kan zijn van den veredelenden invloed, dien het onderzoek
op de gesteldheid van den menschelijken geest vermag uit te
oefenen, ik bedoel dus de edelste vrucht van wetenschap~
pelijk onderzoek, het volkomen tegendeel van phiiistinisme.
Als men dezen eerbied wegdenkt, vraagt men zich af,
zal men, meen ik, tevergeefs zich afvragen wat wel het
eigenlijk, het eigen en zuiver zelfstandig doel van al ons
wetenschappelijk onderzoek zou kunnen zijn. Dit onderzoek
mag immers niet zijn een zaak van ijdel eerbejag, het mag
niet zijn een zaak van voornaam tijdverdrijf, het mag niet
zijn een zaak van blinde westdrift, die geen rekenschap van
zich zelve kan geven, van rusteloos, slaafsch bijeengaren van
altijd weer en altijd meer geweten dingen, het mag ook niet
zijn louter, rechtstreeksch middel om het aardsche leven te
veraangenamen, zelfs niet het rechtstreeksche middel om
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menschelijk lijden weg te nemen of te verzachten. Men
pleegt te zeggen: wetenschap is voldoening aan de ingeschapen edele behoefte van den menschelijken geest om te
kennen, dáár ligt haar schoone, zelfstandige waardij, maar
als zij dat is: voldoening aan een edele, ingeschapen behoefte,
dan zal immers die voldoening,- op de rechte wijze gezocht
en gevonden, den geest moeten adelen. Van dien adel nu
acht ik het aanzienlijkst, althans het edelst bestanddeel gelegen
in eerbied. Is die eerbied er niet of niet meer, dan zal men
bij allen voortgang in het weten, of, tragischer nog, juist
door dien voortgang vergrijzen van binnen en van buiten;
op menig onderzoekend gelaat zal komen te zetelen wat
door Göthe ergens met roerende plastiek genoemd is: „der
Eule verzerrter Ernst."
De aanleidingen en objecten van zulken eerbied kunnen
wel genoemd worden. Er kan en mag en moet allerlei
eerbied zijn. Eerbied voor den menschelijken geest zelven,
zooals God dien instrumenteerde, voor den onderzoekenden
geest, zelf raadsel en toch allerlei raadselen ontcijferend.
Zoovelen nemen tegenwoordig zoo gemakkelijk aan dat zij
weten wat een mensch is. Eerbied voor de eerste tastingen,
de stoute vlucht, de rijke historie, de groote macht, de
grooter machteloosheid, de aandoenlijke volharding van het
menschelijk denken. Eerbied voor den arbeid van groote
denkers, die worstelaars geweest zijn, zoodat wij ons wel
diep mogen schamen, als wij louter mnemonisch ons in het
bezit van hun gedachten stellen. Eerbied voor het indrukwekkend kapitaal van verworven weten, dat aanwezig is.
Eerbied voor de groote persoonlijke offers, waarmee dit
kapitaal soms gewonnen moet worden. Eerbied voor den
reusachtigen arbeid, die alle dagen in de stille werkplaatsen
der wetenschap verricht wordt, Eerbied voor het groote en
zeker grooter kapitaal van het nog ongekende, dat immers
aan weerszijden van de smalle lichtstreep onzer werkelijke
-
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kennis aanwezig gedacht wordt. Eerbied ten slotte voor
de dingen zelve, voor de objecten van onderzoek in hun
souverein eigenleven, opgevat naar de zijde van hun bestaan,
die hier op aarde wel veelszins verhuld zal blijven, maar
die wij eens zullen kennen, als wij toegelaten worden tot
„het kennen, gelijk wij gekend zijn." e'u ycvt oxw Éx ueeovs,.
(_gp

roze be F'ntyvcotoat xaMws xaI Ov 9jv)

1

)

Het lijdt geen twijfel dat een aldoor voortgaande verdee-ling van arbeid voor wie niet waakt zal moeten meebrengen
een altijd voortgaande vermindering en ten slotte verdwijning
van de vatbaarheid voor eerbied. Verenging van horizont en
dagelijksch arbeidsveld moet noodwendig ten gevolge hebben
verenging van den onderzoekenden geest zelven. Concentratie
van den geest, anders zulk een bron van kracht, kan óók
worden contractie van den geest, d. w. z. verlaging van
den mensch als redelijk wezen. Men waagt nauwelijks het
einde van dezen weg in te denken: er zou dan ten slotte
een vreeselijke ironie schuilen in het wetenschappelijk onderzoek zelf. De zaak zou diep - tragisch neerkomen hierop:
het gebouw van het weten, zal eens voltooid daar staan,
het gebouw, men zal niet meer kunnen zeggen tempel, want
de bouwlieden zullen de voltooiing van het weten gekocht
hebben met voltooide zielsverdorring; groot en grootsch zal
het gebouw zijn, maar zijn bouwlieden zullen, door verzuim~
den of verzaakten eerbied, geworden zijn „Philistines of the
deepest dye"!

Ik sprak van eerbied voor de dingen zelve. Laat ik, om
mijn bedoeling te verduidelijken, eens een vreemde vraag
doen: zou een speculatieve geest als b.v. de kerkvader
Augustinus, zou zulk een geest behagen gevonden hebben
in de tegenwoordige onderzoekingen op het gebied der
experimenteele psychologie? Ik geloof het wel, het komt.
1)

1 Cor. 13 : 12.
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mij voor dat het hem niet al te veel moeite zou gekost
hebben van het taxeerende, liever het idiographische denken
voor niet al te langen tijd over te gaan tot het nomothetische, het zuiver causale denken 1 ) . Men kent wellicht wat
hij in zijn Con f essiones 2 ) over het geheugen schrijft, ver~
moedelijk het fraaiste, dat er ooit over de verrichtingen,
de wondere wegen en werkingen van het geheugen geschreven
is. Augustinus wil ons inleiden in wat hij noemt de wijde
velden en paleizen (campi et lata praetoria memoriae, ubi sunt
thesauri innumerabilium imagium de cujuscemodi rebus sensis
invectarum) , in de duistere holen en grotten (antra et cavern
nae) , in het groot en onmetelijk heiligdom van het geheugen
(penetrale amplum et infinitum memoriae) . Dit is rhetorica,
zal men zeggen, mijn antwoord is: het is ditmaal eerbied.
Men zie en overwege eens hoe nauwkeurig deze eerbiedige
geest voor zijn doen en voor zijn tijd heeft nagegaan wat
ik noemde de wondere wegen en werkingen van het geheur
gen men gebruikt tegenwoordig liever het leelijke woord
processen hoe geduldig -weetgierig hij doorzocht heeft de
schatkameren van het geheugen met de tallooze imagines,
notiones et notationes, rationes et leges innumerabiles. Wat
ons hier treffen moet is tweeërlei: het kennen versterkt
voortdurend den eerbied, en de eerbied ondersteunt en prik~
kelt voortdurend het kennen. Men behoeft het mij niet te
zeggen, ik weet het ook wel: een causaal denker, in den
modernen zin van het woord, is en wordt Augustinus hier
niet, maar hier is een zorgvuldig speurende liefde, die mis~
schien te vinden of althans te winnen zou geweest zijn ook
voor experimenteel en nomothetisch onderzoek, hier is, en

1) Men zie voor de uitlegging van deze kunsttermen, op welke ik nog
terugkom, Windelband's reeds geciteerde rede: Geschichte and Naturwisschenscha ft.
2) Liber X.
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daarop legde ik nadruk, hier is een nauwkeurigheid, die
voortdurend blijven kan in wederzijds vruchtbaar verband
met eerbied. Wij nieuweren mogen bij al onze onderzoekingen
toch wel zorgen dat. wij in het leven niet alleen blijven met
getallen, d. w. z. met louter quantiteits-aanduidingen. Ik
deel van de bedoelde uiteenzettingen maar niets in vertaling
mee, men moet alles lezen in de eigen woorden, waarin de
warmte van het leven gebleven is. Liever geef ik, ter nadere
verduidelijking van mijn bedoeling, in plaats van een (raaien
passus uit de Con f essiones, een staal van herleefden, weer
bijgetrokken eerbied uit den tegenwoordigen tijd.
Men zal vermoedelijk beter kennen wat Helmholtz in een
van zijn Populate wisschenscha f Cliche Vortráge 1 ) heeft meer
gedeeld over de gebrekkige inrichting van het oog. Met fijn
besef merkt Martineau op dat er in het bedoelde opstel van
den grooten Helmholtz hier en daar afwezig is wat hij met
een gelukkig gekozen uitdrukking noemt loyalty to Nature. 2)
Helmholtz beschrijft in dien „Vortrag" allerlei gebreken van
het oog als optisch instrument, hij legt, als hij zelf zegt, het
gansche „Si ndenregister" van het oog bloot, hij doet het
onder herhaalde en welgemeende betuigingen van eerbied
en bewondering voor de groote verrichtingen van het kleine
orgaan, welke betuigingen hem intusschen niet weerhouden,
midden in het zondenregister, den pijnlijken volzin neer te
schrijven: „nun ist es nicht zuviel gesagt, dass ich eineet
Optiker gegenuber, der mir ein Instrument verkauf en wollte,
welches die letztgenannten Fehler hátte, mich vollkommen
berechtigt glauben wurde, die hârtesten Ausdrucke uber die
1) 1876, Zweites Heft p. 3-29: der optische Apparat des Auges.
2) A study of religion, 1888, vol. I, p. 360-365; hier zegt hij p. 361:
,,if therefore the older physiologists thought better of their eyes than is
agreeable to the modern estimate, this is not due to ignorance of the defects
now emphasised; but rather to a temper somewhat more loyal to Nature
than is usual in our cynical age'' (ik cursiveerde).
I. VAN DIJK II.

7
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Nachlâssigkeit seiner Arbeit zu gebrauchen, and ihm sein
Instrument mit Protest zuruck zu geben" 1 ) . Dit is, dunkt
mij, wèl te veel gezegd, het komt mij voor dat deze kleine
volzin beneden den grooten Helmholtz is; het kost immers
moeite dezen uitgelezene in zijn orde van wetenschap ons
te denken in de houding van iemand, die vóór de toonbank
van een brillenslijper staande, een afgekeurd instrument toornig
en op onzachte wijze uit de handen zet of misschien wel
over de tafel scheert. Want het zachte woord „teruggeven"
is toch wel al te zacht, na het „protest" en na de „hardste
uitdrukkingen ", en na de verzekering van „vollkommne Be^rechtigung" tot leen en ander. Maar er is nog iets anders.
Tegen het einde van den „Vortrag" komt er een merkwaardige wending in den gang, een volledige verandering
in stemming en toon van het betoog: het oog, dat in technischen, in abstract-optischen zin zoo uiterst gebrekkig is,
wordt hier, in physiologisch-optischen zin, bijna de volmaaktheid zelve. Deze volmaaktheid heeft haar grond in
de groote bewegelijkheid van het oog, in het eigenaardig
mechanisme der accommodatie en in de omstandigheid dat de
gebreken bijna altijd vallen in die gedeelten van het gezichtsveld, van welke wij tijdelijk onze opmerkzaamheid afwenden.
Zoo gebeurt het dan dat de groote gebreken van het oog
voortdurend binnen zekere grenzen gehouden worden, ten
slotte elkander neutraliseeren. Alsof hij volle genoegdoening
wilde geven voor den gewraakten toonbank -volzin, schrijft.
de beroemde onderzoeker aan het slot van zijn opstel de
merkwaardige woorden neer: „was also die Anpassung des
Auges an seinen Zweck betrifft, so ist sie im vollkommensten.
Maasse vorhanden, and zeigt sich gerade auch in der Grenze,
die seinen Fehlern gezogen ist. Hier fállt freilich das, was
die Arbeit unermesslicher Reihen von Generationen unter
1 ) t.

a. p., p. 21.
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dem Einfluss des Darwin'schen Erblichkeitsgesetzes erzielen
kann, mit dem zusammen, was die weiseste Weisheit vorber
denkend ersinnen mag" 1 ) . Men kan hier tevreden zijn,
dunkt mij: de volle, echte eerbied is weer teruggekomen, al
verheelt men zich niet dat deze eerbied vrijer en koninklijker
zou geweest zijn, als Darwin ditmaal eens ware thuis ge
laten inzonderheid, als de groote Helmholtz, na slaking
van alle monistische banden, eens ware gaan staan naast
den ouden Psalmist, die, door de eeuwen heen, met de oude,
niet af te wijzen vraag tot ons komt: „zou Hij, die het oor
plant, niet hooren, zou Hij, die het oog formeert niet aan~
schouwen ?" 2)
III.
Wat vloeit uit het ontwikkelde, d. w. z. uit het antwoord op
I en II, voort met betrekking tot de stof, die onderwezen
moet worden? Na al het gezegde kan het antwoord op

deze vraag wel niet moeilijk zijn. Mijn volledig ideaal for~
muleer ik thans aldus: liefst zoo weinig mogelijk uitvoerige
stof, of liever nog; de stof zooveel mogelijk middel, geen
doel. Vroeger heb ik, naar ik meen, een paar zeer duidelijke
grenslijnen getrokken, ik wensch het, wat mij betreft,
daarbij te laten, ook omdat ik bij niemand onderstellen mag
het onedele opzet om mij in de engte te drijven door de
onmogelijkheid van volstrekte grensbepaling. Dit zal men
mij wel willen toestemmen, denk ik: als ook maar de helft
van mijn ideaal in vervulling gaat, verandert het gansche
1) t. a. p., p. 28; de cursiveering is van mij.
2) Ps. 94 : 9. ~ In zijn die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht
spreekt Gustav Theodor Fechner, p. 144, met fijne ironie van „eine groszartige Teleologie der Natur, oder sagen wir dem Zeitgeist zu ge fallen, eine
Causalität, die sich in den Er Tolgen ausnimmt wie Teleologie, etc. (Ik
cursiveerde.)
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klimaat van het onderwijs. Zooals wij het voelen in de lente
na den winter, als de lente waarlijk komt, niet in den alma~
nak, maar in de wondere ritseling van het leven, in het
jonge uitspruitsel daar buiten. De door mij vroeger aan~
gegeven beperkingen waren: slechts zooveel wetenschap~
pelijke stof worde meegedeeld als werkelijk noodig is voor
inprenting van wetenschappelijke methode, en wederom, slechts
zooveel wetenschappelijke stof wonde meegedeeld als uitmaakt
den onmisbaren grondslag voor verder onderzoek. Mij rest

thans, voor nog niet ten volle overtuigden, een weinig aan~
schouwelijk bij elkander te stellen al de ellende, die aan de
mededeeling van ongemotiveerd uitvoerige stof verbonden
is. Men zegge niet dat de besten wel ontkomen aan de
schade, hier bedoeld, in het woord „ontkomen" ligt immers
reeds de niet te ontkomen snijdende veroordeeling van dit
in den grond onbarmhartige zeggen. Ik noem dan zes nadeelen,
verbonden aan uitvoerigheid buiten de door mij aangegeven
grenzen: drie nadeelen voor den docent en drie voor den
leerling, wie er meer weet dan zes, zal wel zoo goed zijn
deze opgave zelf aan te vullen.
10. Ik doe hier nog eens de vraag, die ik reeds vroeger
stelde: waar moet het heen met aldoor aangroeiende stof,
hoe zal er dat uitzien over 50, over 100, over 200 jaar?
Ik kan niet anders zien dan dat de docent hier arbeidt in
en met leen ongerijmdheid. Men mag toch niet zeggen:
après nous le deluge, want niet alleen beteekent dat, in
't Hollandsch overgezet: laat de menschen maar verdrinken,
maar ook voor wie Zóó zouden spreken, zou de spreuk dan
eerder moeten luiden: par nous le deluge!
2°. Door de mededeeling van een uitvoerige stof maakt
de docent zich licht schuldig aan wat hij zelf scherpelijk
zal afkeuren in de samenleving, namelijk aan het instellen
en in stand houden van „verplichte, . gedwongen winkel~
nering." Wie een uitvoerige stof meedeelt, dwingt immers den

101
leerling zijn intellectueele inslagen alleen bij hem te doen.
Men ontgaat hier den schijn niet, waarvan men toch het
wezen verfoeien zal, den schijn dat men zich zelven hand-haaft, niet door wat men is, maar door wat men eischt.
3°. De mededeeling van een uitvoerige stof moet voor
den docent uitloopes op niet altijd volkomen verdiende zelfverlaging. Niet altijd volkomen verdiend, omdat er natuurlijk trouwe plichtsbetrachting kan zijn bij paedagogisch zwakke
inzichten. Maar anders zal het wel waar zijn wat de reeds
genoemde Latham ergens 1 ) zegt: „menig docent moet
levenslang hard vechten om de achting voor zich zelf te
behouden bij een stelsel van uitvoerigheid, waarin geen tijd
gelaten wordt om ook maar in iets waarlijk in te dringen
en door te dringen." Jaar in jaar uit draagt men hier een
stof voor, die om haar al te grooten omvang bijna door
niemand werkelijk wordt toegeëigend, men vult zoodoende
de simulatiekussens van anderen, 2 ) met een vracht van
kennis staat men en blijft men staan aan den buitenkant
van een mensch, niet wetend of ten slotte maar vergetend,
dat men toch eigenlijk in een mensch niets inbrengt, dat
er oorspronkelijk niet in is. Hoe men het ook keere of
wende, er is hier, zij het ook onbedoeld, werkelijke africhr
ting, africhting in grover of fijner schakeering, vooral indien
de meegedeelde stof moet terugkomen op het examen. Zij
komt daar ook terug, maar hoe? Als zulk een stof ganschelijk
niet of ook slecht is toegeëigend, moet men wel examineeren
niet in dingen, maar in de hulzen van dingen, in namen,
namen van personen, namen van boeken, namen van
quaesties, namen van oplossingen, namen van hypothesen,
namen van standpunten, namen van stelsels, alles namen!
1) t. a. p., pag. 10; ik geef zijn woorden verkort en daardoor eenigszins vrij weer.
2) Men zie boven.
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0, die dwaze en droeve dwangvoorstelling van het complete,
het altijd complete, alsof het complete niet dikwerf ware
het compleet•-geestdoodende! Er zijn menschen, geloof ik,
innerlijk zoo gebouwd dat zij, als er eens een ' zesde werelddeel ontdekt werd, onmiddellijk zouden gaan zitten om het
nieuwe werelddeel maar weer moedig in kaart te brengen,
en die 24 uur later het heele zesde werelddeel zouden ,,inger
legd" 1 ) hebben in het programma van onderwijs. Deze
hysterische weetdrift is onverzadelijk en doet denken aan
het vreemde digestievermogen van Pharao's magere en zeer
leelijke koeien, die de zeven vette koeien opaten, „dewelke
in haren buik inkwamen, maar men merkte niet dat ze in
haren buik ingekomen waren, want haar aanzien was leelijk,
gelijk als in het begin." 2)
Nog zoo goed herinner ik mij den zaligen tijd, dat ik al
mijn kennis b.v. omtrent Swedenborg kon brengen in het
aandoenlijk versje: Swedenborg was een beroemde Zweed,
die aan de vallende ziekte leed. Maar dit was toch geen
kennis, zal men zeggen; neen, dat was het waarlijk niet,
antwoord ik, maar het zou ook geen kennis geweest zijn,
als ik toen wat onverwerkte wijsheid had kunnen loslaten
over theosophie en dergelijke. Toegestemd, zal men wederom
zeggen, maar er is hier toch een ordentelijk derde. Stellig,
antwoord ik, er is natuurlijk een ordentelijk derde, maar èn
voor de uiteenzetting, de uitlegging èn voor de toeeigening
van wat dit derde onderstelt en insluit, is er tijd noodig, en
nu is mijn duidelijke vraag: als er nu voor uitlegging en
toeeigening van duizend en een ordentelijke, goede en belang~
rijke dingen tijd en veel tijd noodig is, waar wilt gij dan
heen met uw mededeeling van duizend en een ordentelijke,
goede en belangrijke dingen? Zou het anders kunnen?
1) Dit beeld ontleen ik aan de terminologie der spoorweg - directies.

2) Gen. 14 : 21.
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Mij dunkt, het kan wel anders. Laat ik eens een voorbeeld
geven, dat ik intusschen verzoeken moet enkel in zijn be~
doeling te willen beoordeelen, als voorbeeld geef ik het gaarne
voor beter. Stel eens dat een leerling, op het gebied der
nieuwe geschiedenis, een goed en degelijk, en eenigszins tot
in de kern gaand bescheid wist te geven over de vijf groote
R.'s: Renaissance, Reformatie, Rationalisme, Romantiek,
Revolutie, dan zou hij zeker nog op verre na niet alles van
de nieuwe geschiedenis weten, wat er van te weten valt,
maar wij zouden toch tevreden zijn, denk ik, en vermoedelijk
zeggen: laat het overige voorloopig maar namen zijn en
blijven, deze namen kunnen nu geen kwaad meer, en wat
nog beter is: door de verworven oordeelskracht zullen de
namen van zelf wel gaandeweg minder worden in aantal.
De voorbeelden zijn natuurlijk gemakkelijk te vermeerderen.
Er zijn hier in den grond maar drie stelsels; er is het stelsel
van een dwaas idealisme: alles zij, alles worde van meet aan
werkelijk inzicht, behalve natuurlijk het louter mnemonische.
Er is het stelsel van altijd grooter uitvoerigheid: dit is het
stelsel van Pharao's koeien, die aldoor eten, zonder eenigen
groei van binnen of van buiten. En er is het stelsel, dat
ik zou willen noemen het stelsel van goed gekozen kristalli~
satiepunten van levende kennis.
4 0 . Ik ben reeds ongemerkt gekomen in de schade voor
den leerling. De eerste groote, daarom nog niet allergrootste
schade acht ik hierin gelegen dat de mededeeling van een
uitvoerige stof den geest der meesten ongevormd zal laten.
Dit kan natuurlijk op zich zelf reeds het doel van een
Universiteit niet zijn, maar bij dit bloot negatieve blijft het,
reeds in deze eerste schade, geen oogenblik. Immers, het
ongevormde is hier niet het oorspronkelijk ongevormde, d.w.z.
het zonder meer open gelatene en onbezet geblevene. Met
een stof, die niet toegeëigend wordt, die ook later niet toegen
eigend zal worden, omdat men niet leerde denken, met zulk
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een stof komt er inderdaad in den menschelijken geest een
vreemde, dwaze inhoud, een schijn -inhoud, die in ons aller
belang, dat is dus uit barmhartigheid, nauwelijks onbarm~
hartig genoeg kan tentoongesteld worden. Ik ben geen
vriend van gemeenzame uitdrukkingen, maar zoo aanstonds
zal ik er toch eene gebruiken, ik kan het gelukkig doen
op voorgang van Socrates, die, in een halven volzin
nagenoeg een heel stelsel van opvoedkunde besluitend, in
den Theaetetus 1 ) zoo zeldzaam sober en tegelijk zoo raak
slaande zegt: velen zijn zoo ontstemd geworden tegen mij,
dat zij mij waarlijk wel zouden willen bijten, enetbav viva
2i7,00v czvrcvv ag7at^ocoat, dat wil, zuiver vertaald, zeggen:
zoodra ik hun larie ontneem (afneem), zoodra ik hen van
larie bevrijd. Het verheugt mij bizonder dat onze heerlijke
taal hier bijspringen kan met een gemeenzaam woord van
gelijken klank en gelijke beteekenis. Deze woorden van
Socrates zijn zeldzaam sober, zeldzaam ondeugend en ...
immers ook zeldzaam ontdekkend voor eiken docent, die,
geroepen om larie weg te nemen, met zijn noodeloos uit-voerige stof maar aldoor versche larie indraagt in den geest
van jonge menschen.
5°. De grooter schade van uitvoerigheid acht ik gelegen

hierin dat ongemerkt de eerbied voor de dingen ondermijnd
wordt, dat hier licht gekweekt wordt chronische onverschil~
ligheid. Ach, alles wordt zoo grijs, zoo hopeloos grijs, als
alles voortdurend belangrijk of ook maar onontbeerlijk genoemd wordt. Want het helpt niet of men hier de rhetorica
al wegdoet uit de woorden, de rhetorica zit, als alle booze
dingen, altijd dieper. Men heeft gemakkelijk zeggen: dit is
belangrijk en dat is belangrijk en nog weer iets anders is
belangrijk, goed verstaan is immers bijna alles belangrijk.
Stem den toon hier een weinig lager, en . . . . alles blijft
1)

151 C.
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vrijwel hetzelfde: dit is noodig en dat is noodig en nog
weer iets anders is noodig, goed verstaan is nagenoeg alles
noodig. Men komt hier niet uit de ellende, zoolang men niet
alle rhetorica niet enkel uit zijn woorden maar ook uit zijn
geest wegdoet, zoolang men niet klaarlijk inziet, wat toch
zoo klaar is, dat het belangrijk of ook noodig genoemde
niet alleen belangrijk of noodig moet zijn, maar ook als
belangrijk of noodig moet gevoeld, moet kunnen gevoeld
worden. Voelt een leerling dit belangrijke of noodige niet,
dan voelt hij ten laatste enkel de nablijvende verveling, en
het is gedaan met allen lust, met alle levende belangstelling. Ik vrees dat de besten hier vermoedelijk nog de gevoeligste
schade zullen lijden: zij willen zich gaarne toeeigenen alles,
wat geboden wordt, hetgeen ten slotte ongemerkt moet uit~
loopen hierop dat zij getroffen worden in de spontaneïteit
(de onbevangen eigen werkzaamheid) van hun geest. Wat
leven wij toch in een wonderlijke wereld. De menschen
maken dagelijks een druk gebruik van woorden als ontwikr
keling, groei en dergelijke, waardoor zij, wel eens, een weinig

vervelend worden als een zuiver repeteerende breuk, leerden
velen van hen *hier, nog wel iets verstandigers dat wat magere
neologie? De natuur kon ons anders, door haar wijze van
werken, ook zooveel barmhartigheid leeren, zij geeft ons
dag aan dag de bevestiging van het schoone woord van
Jacobus: „zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht
des lands, en heeft geduld met haar, totdat zij den vroegen
en spaden regen ontvangen heeft." 1 ) Dat is het geduld van
den landman, zal men zeggen, neen, het is het geduld van
den landman, kostelijk afgezien van het geduld der natuur,
van háár arbeiden met verdrag. Ga maar eens in uw tuin,
en tracht een plant te helpen in haar groei, door haar telkens
bij de blaren een weinig op te trekken naar boven! Wij
1)

5 : 7.
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leven in den tijd der experimenteele wetenschappen, wij weten
allen zooveel van machines, leeren deze machines ons nu nooit
iets omtrent ons zelf? Bij het geringste overwerk ik
bedoel hier zoodanig werk, dat buiten de grens van haar
kunnen dwingt bij het geringste overwerk staakt een fijne
machine onmiddellijk het werk, of zij werkt zich stuk. Leert
ons dit niets omtrent het zooveel fijner en gevoeliger innerlijk
mechanisme van den menschelijken geest? De innerlijke
werkstaking en het innerlijk stuk gaan zien wij niet!
Zou het niet goed zijn dat veel docenten een goeden
cursus doormaakten in physiologie van den geest (mental
physiology? Reeds de toevoer van bloed naar de best uit~
geruste hersenen is niet onbeperkt, maar ach, het zit niet,
niet voornamelijk althans, in het bloed, in het physieke, dit
kan alleen een arm materialistisch denken meenen. Zoodra
wij bij het onderwijs (gelijk in sommige takken reeds ge~
schiedt) , zoodra wij ruimte moeten gaan maken voor rust~
poozen, als mechanisch ingeschoven tusschen de verschillende
uren, is er immers de duidelijke aanwijzing dat wij op een ver~
keerden weg zijn. Een normale geest behoeft geen rust, als
hij maar uitrusten kan, uitrusten mag in een beperkt aantal
voldragen voorstellingen, voldragen begrippen. Wat wij
helder ons voorstellen, wat wij goed verstaan, komt immers
te liggen aan de zonzijde van het geheugen, waarheen we
ons gaarne keeren. Neen, de vermoeienis komt niet, althans
niet in de eerste plaats, van een tekort aan bloed, zij komt
ook niet van de gevergde inspanning, maar de vermoeienis
komt o. a. van den Sint-Vitusdans, waartoe de hersenen
gedwongen worden door een al te uitgebreide stof, die niet
rustig kan toegeëigend worden. Op het gebied van die
wetenschappen, waarin het refereerend gedeelte uit den aard
der zaak groot is, zij men toch spaarzaam met allerlei
mededeeling. Er zijn wetenschappen, die ons aldus inlichten:
de een zegt dit, een tweede zegt iets anders, een derde is
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het met geen van beiden eens, een vierde herhaalt wat
gezegd is, een vijfde zegt nog eens wat reeds herhaald is,
een zesde handhaaft een oude opvatting, een zevende wijzigt
een oude opvatting, een achtste draagt een nieuwe hypothese
voor, een negende, toetst de nieuwe hypothese en vergelijkt
ze met de oudere hypothesen, een tiende bestrijdt weer de
nieuwe hypothese, een elfde .... maar hier ben ik gekomen
aan het getal, dat van ouds gestaan heeft in een kwaden
reuk. Ik weet natuurlijk ook wel dat de wetenschappelijke
onderzoeker zich zelf niet ontslaan mag van de moeite om
hier kaf ten koren, veel kaf dikwijls en, weinig koren, geduldig
te scheiden, maar voor den leerling staan de zaken toch een
weinig anders, zijn geest moet, als het eenigszins kan, niet
gekweld, maar immers geoefend en dus óók ontzien worden.
Ook voor hem kan zeker zulk leen debat, dat soms over jaren
loopt, bizonder leerzaam zijn, maar dan moet toch onderwijl

de lust niet vergaan om zelf innerlijk aan het debat deel te
nemen. Anders krijgt men het droeve schouwspel dat alles
maar aangenomen wordt op verzekering van den voorganger, het droeve schouwspel dat de leerling de fijnste
bronnensplitsingen, de moeilijkste proeven van ontleding etc.
meer of minder vloeiend naspreekt, zonder zelf ooit een oog
geslagen te hebben in den tekst, d. w. z. in de eigenlijke
bewijsstukken zelf. Ik verwijs hier naar wat ik vroeger
gezegd heb over den zedelijken wortel van alle weten,
die nietenkel in zoogenaamd belangrijke, maar ook in de
meest bescheiden onderzoekingen voortdurend aanwezig moet
zijn en blijven. Ten slotte, ik kan soms den indruk niet
weren dat het algemeen-religieuze, dat nog in ieder menschelijk hart is, nu en dan heimelijk in opstand komt tegen
de gewraakte practijk van uitvoerigheid, tegen dit angstval
wat ieder over een of ander onderwerp-ligrestnva
gezegd heeft, tegen dezen cultus van het menschelijke, van
de menschelijke gewichtigheid. Waarin wij menschen ook
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mogen verschillen, en dat kan wel veel zijn, wij zullen toch
zeker allen samengaan in onvoorwaardelijke instemming met
het aandoenlijk woord van den Prediker: „wat ook iemand
zij, alreede is zijn naam genoemd, en het is bekend dat hij
een mensch is!" 1
6°. Ik beschreef de groote en de grooter schade voor
den leerling, de grootste schade kan met weinig woorden
aangeduid worden, omdat de gang van denkbeelden eigenlijk
zich zelf heeft toegelicht door de opklimming. Bij de groote
schade was het zoo dat een vreemde, dwaze inhoud werd
ingebracht in, of liever werd heengesteld om den geest, een
vreemde, dwaze inhoud, door de vermelde uitdrukking van
Socrates gestempeld of beter: gebrandmerkt. In de grooter
schade trok het kwaad al meer naar binnen er was immers
sprake van chronische onverschilligheid, en bij de besten
dreigde het gevaar van verzwakking der eigene werkzaamheid van den geest. Wanneer zal er de grootste schade
zijn? Immers dan, als de schade gekomen is in de kern zelf
van het betrokken orgaan, als zij gekomen is als in het hart
van den geest. Dit zal het geval zijn, als de noodlottige
waan zich ongemerkt en zonder de minste wroeging heeft
vastgezet dat men de soort van gedachten, die men noodig
heeft, wel machtig kan worden zonder te denken, zonder
zelf te denken. Hier is het orgaan zelf niet enkel in zijn
werking, maar in zijn wezen getroffen, hier zal de geest het
voortaan stellen zonder den geest, hier zullen de denkbeelden
en gedachten, die men in de wereld toch altoos zal noodig
hebben, niets anders zijn dan bedekking van leegte: bedekking
van leegte en tegelijk een beproefd middel om het gevoel
van die leegte voortdurend te houden buiten het bewustzijn,
buiten het zielsbesef. Hier zal het soms gebeuren dat men
lust heeft om het moeilijke, het moeilijkste, het allermoeilijkste
)

1)

Pred. 6 : 10.
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ik dusver ontwikkelde. Wie zijn programma van Hooger,
hier meer bepaald van godgeleerd Hooger Onderwijs inziet,
zal, dunkt mij, moeten zeggen: hier is wel voor alles gedacht
aan het breede, het omvangrijke, het complete. Toch
meene men niet dat de groote fout, het groote kwaad hier
hoofdzakelijk of ook uitsluitend schuilen zou in de veelheid
van vakken op zich zelf. Die veelheid is wel een bewijs
dat men aan de uitvoerigheid niet gestorven is, maar het
bedoelde kwaad wordt toch niet in den wortel getroffen
enkel en alleen door vermindering van vakken. Men zou
dit onmiddellijk glashelder inzien, als de wetgever, laat ik
eens zeggen door graphische teekens, in zijn program van
onderwijs hier en daar als tusschen de regels wat gezonde
overweging had vastgelegd, had kunnen vastleggen, als hij
b.v. had aangeduid, had kunnen aanduiden de relatieve
belangrijkheid van elk vak (wel te verstaan voor het onderwij s, voor de vorming van studenten) , als hij bepaald had,
had kunnen bepalen de grenzen van uitvoerigheid, binnen
welke ieder vak moet gedoceerd worden, als hij de docenten,
die in eenzelfde kader doceeren, verplicht had, had kunnen
verplichten tot onderling overleg. Maar, zal men hier zeggen,
gij weet natuurlijk ook wel dat zulke overwegingen, het zij
dan met of zonder graphische teekens aangeduid, buiten de
formuleering van een wet vallen, en bovendien, zal men er
wellicht bijvoegen, en bovendien, om bij het laatstgenoemde
nu maar te blijven, gij weet even goed als wij dat toch
eigenlijk alleen de betrokken docent, de vertegenwoordiger
van het vak goed en betrouwbaar kan oordeelen over „de
eischen van het vak". Aan de aanhalingsteekens, die ik
plaatste, heeft men misschien reeds gemerkt dat men hier op
mijn instemming niet al te vast rekenen moet. Meent gij
dan, zal men zeggen, dat een buitenstaander even goed en
betrouwbaar over zulke eischen kan oordeelen? Neen, dat
meen ik niet precies, antwoord ik, maar ik meen wel precies
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dat er allerlei phrases dominantes zijn, die, nu eens op dit
en dan weer op een ander terrein, overal rondslingeren in
de wereld. Wij moeten, geloof ik, elkander en ook ons zelf
dikwerf aanmoedigen om de heerschappij van zulke phrases
te breken. Het begrip: „eischen van een vak" kan natuurlijk.
een behoorlijk begrip zijn, een behoorlijke verbinding van
denkbeelden insluiten, maar 't kan ook zeer gemakkelijk iets
onbehoorlijks gaan dekken. Reeds arithmetisch kan men dit
een weinig doen gevoelen op deze wijze: als een vak eischen
(dus meer dan één eisch) heeft, die een ander moeilijk of
eigenlijk niet kennen kan, dan kunnen de meer dan twintig
vakken, waarmee de theologische student moet kennis maken.
al dadelijk meer dan twintig eischen hebben, vermeerderd.
natuurlijk met het mystieke meer-dan-één, de mystieke som
van eischen, die, behalve den eenen reeds gestelden eisch,
geacht worden te gelden voor ieder afzonderlijk vak. Het
begint hier, dunkt mij, een weinig duister te worden.
Laat ik thans openhartig spreken en zeggen: de bekende
uitdrukking: „eischen van een of ander vak" is op het
terrein, wel te verstaan op het terrein van het onderwis, in
mijn oog niet veel anders dan een soort van kabbalistischeformule, die, op gedragen toon uitgesproken als een geloofs~
formule, veel indruk moet maken op ongeoefenden; immers
in de omgeving van zulk een formule klinken woorden als:
de vertegenwoordiger van een of ander vak en dergelijke,
alsof men zeide: de Mikado van een of ander vak. Wij
moeten toch zorgen, meen ik, dat de veel gebruikte uitdruk king niet ongemerkt worde de fraaie academische benaming
voor iets, dat volstrekt niet fraai is, namelijk voor een weinig
verheffend zich uitleven van den een of anderen docent,
voor een weinig verheffend zich -enkel-storen-aan-zich-zelf, en.
dat nog wel onder het hooge schild van eischen, die telkens
eigenlijk maar door één ingewijde kunnen doorgrond worden.
Een dergelijke solipsistische mysteriëndienst is bij mijn weten.
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elders nog niet voorgekomen. Ook zal men, als men in
dit verband van gedachten de eischen van een vak nauw~
keurig optelt, moeilijk hooger kunnen komen dan tot een
tweetal zeer eenvoudige eischen: de eerste eisch zal, dunkt
mij, altijd zijn dat een vak wetenschappelijk beoefend worde,
en de tweede dat een vak goed gedoceerd worde. Als men
nu aantoont dat goed hier hetzelfde moet zijn als uitvoerig
en uitgebreid, zal men stellig meer doen dan ik voorloopig
mogelijk acht.
Ik vraag mij zelf dikwerf af, wanneer zal het, bij al ons
regelen van onderwijszaken, toch ingezien worden dat een
goede regeling van het onderwijs, een. goede regeling der
intellectueele opvoeding niet in de eerste plaats is een zaak
van groote kunde, van „strenge" wetenschap, maar dat zulk
een regeling in de eerste plaats is een zaak van veel men~
schenkennis, veel psychologie en niet weinig ethiek. Zou
het zoo moeilijk zijn enkele eenvoudige regelen te ontwerpen,
waaraan ieder rechtschapen docenten.-geweten onverwijld
getuigenis zal geven? Laat ik het eens beproeven, ik geef
er vijf.
Eerste regel. Ieder docent houde voortdurend het inzicht
levendig dat er naast hem nog andere docenten staan, die,
óók misschien, noodige en belangrijke dingen zouden kunnen
mee te deelen hebben. Deze eisch kan niet eenvoudiger gesteld
worden, de considereerende kanselarij-wending aan het slot
moet zelfs aangenaam klinken in de ooren van regelende
menschen.
Tweede regel. Ieder docent houde voortdurend het inzicht
levendig dat de mee te deelen stof qualitatief natuurlijk zoo
goed mogelijk moet zijn, en quantitatief zooveel mogelijk berekend op werkelijke toeeigening.
Derde regel. Ieder docent houde bij examens eenigszins
rekening met den aanleg der studenten. Ik zeg eenigszins:
ik geloof niet dat het met dien aanleg al dadelijk zoo'n
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vaart zal loopen, maar 't is toch waar dat bij menschen,
waar iets „inzit ", de aanleg van den een meer neigen zal
naar het wijsgeerige, de aanleg van den ander meer naar het
historische, het historischrcritische. Het ideaal van werker
lijke vorming, werkelijke opvoeding is hier natuurlijk dat, in
beide richtingen, het door den aanleg afgestootene blijvend
correctief worde voor het door den aanleg geëischte of althans
aangewezene.
Vierde regel. Is uw vak oceanisch, beperk dan uw stof.
Is uw vak, door schaarschte van eenigszins vaste gegevens,
embryonisch, beperk dan uw stof. Is uw vak hypothetisch,
beperk dan uw stof. Met „hypothetisch" bedoel ik hier dat,
op het terrein van de een of andere wetenschap, de mede~
deeling van veel debat, van veel in den gang van het onder~
zoek liggende discussie noodig en zelfs onvermijdelijk kan
zijn. Wie de notulen van goed gekozen wetenschappelijke
discussiën geeft, deele ons niet voortdurend de namen van
alle sprekers mee, hij houde zich aan den ruggegraat van
het onderzoek. Korte notulen verhoogen op dit terrein de
aangenaamheid van het leven, wij gelooven toch wel dat
er meer menschen meegesproken hebben.
Vijfde regel. Ieder - docent houde rekening met de om~
standigheid dat zijn leerlingen ten slotte de wereld, het leven
zullen ingaan. Ik bedoel dit hier niet in stichtelijken zin, ik
bedoel het evenmin in professioneelen zin, ik zeide dit reeds
vroeger, ik bedoel het in zuiver humanen zin, waarmee ik
dit zeggen wil dat het niet alleen voor hen, die onderwezen
worden, maar ook voor den onderwijzer zelven een blijven~
den zegen zal insluiten, als in den ,,strengst" wetenschappe~
lijken onderzoeker de mensch niet verdort, maar leven blijft.
Zoo droevig wordt het, als een mensch in goed werk gaandeweg wordt wat Addison, meen ik, ergens noemt: „a mere
tradesman, a mere soldier, a mere scholar, a mere professor,
a mere anything."
I. VAN DIJK II.
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Ik ben overtuigd dat trouwe naleving van deze eenvoudige
regelen niemand ontrouw zal behoeven te maken aan een
zuiver wetenschappelijke roeping, ik ben niet minder overtuigd
dat deze naleving ons in het onderwijs zal kunnen brengen de
groote verandering van klimaat, waarvan ik boven gesproken
heb. Hier vraag ik thans: is niet door den gang zelven
van mijn betoog zoo goed als geheel uit den weg geruimd
een moeilijkheid, wier oplossing ik vroeger moest verdagen? Toen zeide ik: „onderzoek en onderwijs onderstellen
inderdaad verschillende, in enkele opzichten uiteenloopende
eigenschappen en hoedanigheden, die natuurlijk wel kunnen
samengaan in één persoon, maar wier samengaan toch
allerminst van zelf spreekt." Dit blijft ook nu mijn meening,
maar de dingen worden toch wel gansch anders, als in
vervulling mag gaan mijn ideaal van academische opvoeding.
Het is volkomen begrijpelijk dat een man van zuiver wetenschappelijken aanleg, van echten speurzin en speurlust de
taak om jaar in jaar uit een uitgebreide en aldoor aangroei~
ende stof te doceeren, dikwerf zal voelen als een last, soms
als een ernstig beletsel voor arbeid, die zich harmonischer
aansluit aan den innerlijken drang; het is volkomen begrijpen
lijk dat zulk een onderzoeker niet altijd even duidelijk zal
kunnen zien wat iemand genoemd heeft „den glimlach op
het gelaat van den plicht." Maar plicht blijft ten slotte
plicht, de uitwegen, waaraan hier gedacht kan worden, wees
ik - reeds vroeger af: den onschuldigen uitweg in het instituut van eere-professoraten met bijna volledige vrijstelling
van onderwijsplichten, en den schuldigen uitweg, die door
sommigen gezocht en gevonden wordt in het aannemen van
uitzonderingsgevallen, in het pleiten van exceptiën voor uit~
zonderingsnaturen. Nog eens, hoe gansch anders wordt
alles hier, als het worden mag, zooals ik het wensch:
1 0 . slechts zooveel uitbreiding van stof zal er dan zijn, als
noodig gerekend wordt voor inprenting van wetenschapper
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lijke methode en voor het leggen van den onmisbaren grond~
slag voor verder onderzoek; 2°. bij alles zal het vaste oogmerk daarop gericht blijven dat wie aan de academie komt,
daar vóór alles leere denken, en dat wie de academie verlaat,
daar vóór alles geleerd hebbe te denken; 3°. het materiaal
van den arbeid: de zooveel mogelijk beperkte stof zal hier
in rechtstreekschen dienst komen te staan van het eenig
redelijk doel: vorming, opvoeding van den geest in 't algemeen, opwekking van, een eigen actie van den geest voor
zoovelen mogelijk, of bekwaming tot wetenschappelijken
arbeid in het bizonder, voor de weinige uitgelezenen. Zoo
zal men komen uit de woestijn der overtollige uitvoerigheid,
der uitvoerige overtolligheden, waarin menig jong mensch
zelf een pleonasme wordt, in het vruchtbare beloofde land
van een weinig eigen nadenken. Om van de leerlingen nu
te zwijgen, voor den docent zal er hier drieërlei voordeel
zijn: vooreerst zal er tijd vrijkomen, reeds dadelijk een niet
gering voordeel; al verder zal een knellend juk van den
schouder zijn afgenomen, men zal niet langer behoeven te
hebben het onvoldane gevoel, dat verbonden is aan alles,
waarvan men de noodzakelijkheid niet geheel doorzien kan;
en ten derde zal er, door het wegvallen van allerlei doode
stof tusschen docent en leerling, ruimte komen voor iets,
dat eenigszins gelijken gaat op een levende betrekking van
geest tot geest, zoo iets als de oude Grieken zich moeten
voorgesteld hebben, toen zij het bijwonen van het onderwijs,
door een man van beteekenis gegeven, aanduiden met het
woord vvvovvía.
Ik heb daar straks met opzet een kleine onnauwkeurigheid
begaan, om thans teen paar nieuwe gezichtspunten wat scherr
per op den voorgrond te kunnen brengen. Ik deed het
namelijk voorkomen alsof de Wetgever geen enkele van de
overwegingen, die ik noemde op pag. 110, in zijn wet had
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kunnen vastleggen. Dit was niet heelemaal juist, hij heeft
dit, wat betreft ééne overweging, op een paar punten wel
degelijk gedaan, hij heeft inderdaad, in de omschrijving van
een tweetal theologische studievakken, duidelijk aangegeven
de grenzen van uitvoerigheid, binnen welke die vakken moeten
gedoceerd worden. In het Kon. Besluit van 1877, waarin
de eischen voor het theologisch candidaatsexamen vermeld
worden, leest men achter het studievak de Israëlietische let~
herkunde de duidelijke bijvoeging: in hare hoofdtrekken, en
wederom achter het studievak de oud-Christelijke letterkunde
dezelfde duidelijke woorden: in hare hoofdtrekken. Hoe men
nu ook de kleine bijvoeging uitlegge, zoolang Nederlandsch
Nederlandsch blijft, zullen de duidelijke woorden toch wel
niets anders kunnen beteekenen dan dat de Wetgever uit~
voerigheid in de genoemde studievakken wraakt en bedoeld
heeft af te snijden. De vraag is nu maar: was dit juist
gezien, was het paedagogisch en menschkundig zuiver gevoeld
en goed overwogen? Mijn antwoord op deze vraag is ondubr
belzinnig bevestigend, ik heb, meen ik, niet in het duister
gelaten dat ik uitvoerigheid reeds in het algemeen bij het
onderwijs een groote ramp acht, ik moet, om zoo aanstonds
te vermelden redenen, een uitgebreide historische, een uitvoer
rige critische stof grooter ramp achten. Ik ga daarvan
rekenschap geven en een paar paedagogische bezwaren tegen
uitvoerigheid op dit gebied nader ontwikkelen, terwijl ik mij
voorstel straks, in een ander onderdeel, enkele bezwaren van
meer principiëelen aard tegen sommige critische praktijken
in 't midden te brengen.
Maar eer ik het een en ander doe, wil ik gaarne iets zeggen
aan drieërlei adres. Allereerst aan het adres van sommige,
gelukkig niet alle critici. Zou het kunnen liggen aan een
wijdverbreide neurasthenie in onze dagen. dat sommige geleerden onmiddellijk zich geprikkeld voelen, zoodra men een opof aanmerking maakt in de richting van hun studiën, zoodra
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men ook maar den kleinsten vinger uitsteekt naar het geliefde
vak? Dit moest toch zóó niet zijn, men tast immers den hemel
nog niet aan, als men een op- of aanmerking zich veroorlooft,
die onzen dagelijkscheh arbeid raakt, en voorts, wij moeten
allen wel bedenken dat prikkelbaarheid nooit het vermoeden
van groote innerlijke kracht sterker maakt. Ik; geef intusschen
gaarne toe dat er dikwerf door lieden, voor wie er eigenlijk
geen problemen bestaan, dingen kunnen gezegd worden, die
van zeldzaam groote onkunde getuigen, die, als men zich
uitdrukt, kant noch wal raken, maar, mij dunkt, als dat
werkelijk zoo is, als zulke dingen waarlijk kant noch wal
raken, verdient het toch óók aanbeveling daarvoor te zorgen
dat deze dingen ons zelf niet raken, d. w. z. ons zelf geen
kwaad doen. Laat ik hier een eenvoudige toezegging mogen
geven: ik zal trachten in de volgende toelichting Benige
verstandige dingen te zeggen, beter kan ik toch niet spreken,
ik mag evenwel niet beloven dat ik de bescheidenheid ten
offer zal brengen aan de vrijmoedigheid.
Ten tweede moet ik iets zeggen aan het adres van hen,
die gereedelijk juichen, als er iets „tegen de critiek" zal
ingebracht worden. Reeds aan de formuleering voel ik dat
ik hier zal moeten teleurstellen, daarom zjeg ik alles maar
met weinige woorden vooruit: al dadelijk versta ik hier de
formuleering niet, als men zoo spreekt van iets inbrengen
„tegen de critiek." Is critiek dan een zeker vast en onaan~
tastbaar samenstel van bepaalde opvattingen en beschouwingen, ik meende dusver dat critiek in gezonden zin zooveel
beteekende als critische methode. Maar, zal men zeggen, gij
weet ook wel dat de een of andere wereld~ en l evensbeschouwing, dat allerlei denkgewoonten en denkrichtingen
ongemerkt kunnen insluipen in de toepassing en zelfs in het
hart der methode. Voor het antwoord op deze bedenking
mag ik hier, voorloopig, zeker wel verwijzen naar wat ik
zelf vroeger gezegd heb over de groote moeilijkheden, die
,
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werkelijk schuilen in het begrip van wetenschappelijke objectiviteit. Maar wat blijft hier nu over, als wij nuchter zijn
en nuchter blijven? Immer enkel en alleen het harde werk,
dat hier voor ons is, het harde werk om nu rustig en zonder
alarm de vreemde inkruipsels en insluipsels met klare woor~
den en klare bewijzen bloot te leggen. Al verder herinner
ik er aan dat wij Protestanten zijn en Protestanten moeten
blijven, wij mogen ons toch niet laten beschamen door
sommige Roomsche geleerden, die in den jongsten tijd,
binnen zekere grenzen althans, voor de critische revisie van
het verleden zich niet langer afsluiten. Ten slotte sta en
volsta hier de verwijzing naar een diepzinnig woord van
Paulus, waarin het kenmerkende van den geestelijken mensch
gevonden wordt in het ávax^Oívety rà náv ta. 1 ) Er is hier
tegenover den critischen arbeid wat ik zou willen noemen
een praktijk, liever nog een methode van vreesaanjaging,
die sommigen voortdurend op zich zelf toepassen; telkens
zegt men zich zelf: als ik dit of dat niet langer kan vast~

houden, ontzinkt mij !elke vaste grond onder de voeten. Er
zijn ruwe, iconoclastische naturen, die hiervan niets ver
zij houden niets meer vast, zoodat het loslaten, indien-stan,
al noodig, wel minder dan een kleinigheid wordt. Zonder
aanmatiging mag ik, geloof ik, zeggen dat ik volkomen
versta, volkomen; voel al den pijndoenden ernst, die er spreekt
in den nazin der zoo even vermelde woorden. Maar nu
moeten de sprekers zelf toch óók verstaan, ook voelen al den
bindenden ernst van hun eigen woorden in den voorzin: als
ik dit of dat niet langer kan vasthouden. Is er ernst in het
een, dan is, dan zij er ook ernst in het ander. Zulke conflicten
lost men toch niet op door er zich snel buiten te plaatsen,
men beveiligt een vasten grond niet door het onderzoek naar
zijn vastheid af te wijzen. Ik ben diep overtuigd dat een
1)

1 Cor 2 : 15.
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geloovige in al zulke schuddingen niet behoeft te vreezen,
maar hèm moet het toch in deze wereld niet en nooit kunnen
nagegeven worden, dat hij zich blind hield en blind maakte
voor wezenlijke bezwaren, hi moet vooraan staan in de
erkenning van het onweersprekelijke: „there is no consolation
in noncoincidence with fact."
Ten derde moet ik iets zeggen aan het adres van hen,
die, vlak aan den tegenovergestelden kant, critiek verheffen
tot den rang van een geloof, die op het hooren van een
of ander bezwaar tegen sommige critische praktijken onmiddellijk reactie speuren en die dan, gij raadt het natuurlijk in
éénen, onverwijld aasstemmen de overbekende litanie van „het
critiekste." Ik mag niet ontkennen dat ik dit alles vooral niet
minder bekrompen vind dan welke anti-critische neiging ook.
Als ik ook eens speuren mag, speur ik hier afgoderij, een
afgoderij, die men wellicht niet beter op de kaak kan stellen
dan door het bekende versje van den leekedichter voor
deze gelegenheid aldus te wijzigen: critiek mag alles onder~
zoeken, alleenig maar zich zelve niet! Men zij en blijve
toch nuchter, aan welke zijde men ook sta. Ik houd van
de duidelijkheid, en daarom sta hier mijnerzijds deze verkla~
ring: als iemand zegt: de bezorgdheid voor „het critiekste"
ligt reeds 20 jaar achter mij, dan antwoord ik: ik heb die
bezorgdheid reeds 25 jaar achter mij. Ik zeg dit, men
begrijpt dit natuurlijk wel, niet uit overmoed, niet in ijdele
grootspraak, nog veel minder uit laakbare lichtzinnigheid,
maar ditmaal enkel en alleen uit behoefte aan overgroote
duidelijkheid. Maar nog eens: men zij en blijve nuchter,
geen mensch is er, die enkel van het critische leeft of
leven kan, of
hij leeft niet meer! Er is een gezonde
zin, waarin men spreken kan van zaligmakend geloof, er
is ook een bekend stelsel van gedachten, waarin men spreken
kan van een zaligmakende, een alleenzaligmakende kerk, maar
't zou toch heel droevig zijn, als wij zoo vlak gingen denken
--1
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en voelen dat de formule van een alleenzaligmakende critiek
doode ernst moest worden. Dan zou inderdaad op onzen
schouder komen te zitten wat ik, met een kleine wijziging
van het reeds geciteerde woord van Gothe, op eigen verantwoordelijkheid thans noem: „die Eule verzerrten Ernstes.'*
Ach, men weet niet hoezeer men door deze dwaze ver
dit „verafgodeeren" van de critiek, van de wetenschap-ering,
etc.. de waarde van het leven naar beneden drukt!
.

Ik ga thans rustig een paar paedagogische bezwaren tegen
uitvoerigheid in het critische kortelijk uitwerken, om dan,
als ik reeds zeide, in een volgend onderdeel enkele bezwaren
van meer principiëelen aard ter sprake te brengen. Mijn
twee bezwaren formuleer ik aldus: 10. de critische stof is
doorgaande te moeilijk, vergt in haar tegenwoordige bewerking te veel, om uitgebreid te mogen zijn, en 2°. op den
leeftijd, waarop men gewoonlijk aan de academie verkeert,
zijn jonge menschen voor een uitgebreide critische stof te
jong.
1°. De critische stof is doorgaande te moeilijk, vergt in
haar tegenwoordige bewerking te veel, om uitgebreid te
mogen zijn. Ik begeef mij 1niet in een sophistisch debat.
over de vraag welke studiën wel het moeilijkst te achten
zijn, wijsgeerige of historische, historisch-critische studiën.
Ik houd het er voor dat alle studie, die iets beteekent,
moeilijk is, maar ik vrees wel geen tegenspraak, als ik
beweer, dat voor de laatstgenoemde studiën de aanleg,
of misschien beter de uitrusting veelzijdiger, althans dadelijk veelzijdiger moet zijn. Dit kan gemakkelijk aangetoond
worden. Stel eens dat ik b.v. Plato's ideeënleer in haar
kern en strekking zou willen verstaan, dan kan ik zulk een
object van kennis voor een goed deel isoleeren; ik kan hier
laten rusten de zuiverheid van den tekst der dialogen, ik
kan laten rusten allerlei vragen betreffende de samenstelling,
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de echt~ of onechtheid der dialogen, ik kan zelfs laten rusten
de kennis van het „milieu", waarin Plato leefde, ik kan laten
rusten allerlei vragen naar de meerdere of mindere afhankelijkheid, waarin Plato kan verkeerd hebben tegenover anderen,
Ik zeg natuurlijk niet dat dit alles mij niet dienen kan, nog
veel minder dat het niet belangrijk zou zijn, maar ik heb
het, in het onderstelde geval, niet volstrekt noodig: de aard
der stof laat hier in ieder geval groote concentratie toe.
Maar in het critische, het historisch-critische is het gansch
anders, de critische stof haalt en houdt mij voortdurend en
onvermijdelijk in al de zoo even genoemde bemoeiingen, het
onderzoek bestaat hier immers bijna geheel in die bemoeiingen.
Dit was vroeger anders. Vroeger ging men naïevelijk op
de woorden van een auteur toe, men legde uit of ook men
legde in. Dit laatste is natuurlijk ook tegenwoordig zeer
wel mogelijk, maar in de wijze van nadering tot een gegeven
stof is er in ieder geval een muur opgetrokken, of wil men
een minder massieve voorstelling: er is daarin een fijn rasterwerk van lastig prikdraad gesteld, waarvan alleen onkundigen
niets merken. Als gij tegenwoordig de woorden van -een
auteur wilt gaan uitleggen, treedt men u in den weg met
de vraag; zoudt gij er geen prijs op stellen allereerst een
zuiveren tekst vóór u te hebben? Gij antwoordt natuurlijk
bevestigend. Als gij daarna aan het uitleggen zoudt willen
gaan, houdt men u staande met de vraag: boezemt u het
onderzoek naar de samenstelling van het geschrift, dat gij
wilt uitleggen, geen belang in? Gij antwoordt natuurlijk
wederom bevestigend. Als gij op nieuw tot uitleggen u wilt
begeven, zal men u vragen: is u niet welkom het licht, dat
opgaan kan uit de kennis van het „milieu", waarin uw
schrijver leefde? Gij moet wel opnieuw bevestigend antr
woorden. Als gij nu eindelijk met uitleggen zoudt willen
aanvangen, vraagt men u ten slotte of kennis van de af han~
kelijkheid, waarin uw auteur tegenover anderen kan verkeerd

122
hebben, van den invloed, dien hij wellicht ondergaan heeft,
u niet gewenscht voorkomt voor de kennis van zijn eigen
gedachten, en gij antwoordt hier, voor de laatste maal,
natuurlijk wederom bevestigend. Zeker, ook onderweg hebt
gij telkens voorloopig moeten uitleggen, de eene hand wascht
hier voortdurend de andere, maar de beslissende, de veilige,
de finale uitlegging komt toch eerst aan het slot. Dit klinkt
alles nu wel heel eenvoudig, maar als men hier niet met
louter van buiten leeren en naspreken tevreden is, is het
toch niet zoo eenvoudig. In alle instantiën komt het hier
immers voortdurend aan op de moeilijke kunst om getuige~
nissen te wikken en te wegen. Ik meen dat jonge menschen
deze moeilijke kunst moeten leeren, en dat zij zelfs ouderen
niet pleegt aan te vliegen.
Is men door de gegeven toelichting misschien nog niet
overtuigd, dan gaan we de rij nog maar weer eens langs.
Ik noemde allereerst zuiverheid van den tekst. Neen, het
komt niet in mij op aan jonge menschen de hooge eischen
te stellen, wier vervulling zou kunnen en mogen wettigen
het getuigenis, dat Michael Bernays ergens 1 geeft over
een van de Grimm's (Jakob), als hij zegt: „men krijgt hier
(nl. in het opstel: fiber den Personenwechsel in der Rede)
een „Ahnung" van de machtige bekoring, waarmee het
echte taalonderzoek den geest aangrijpt en vasthoudt. Men
hoort hier de diepe bronnen van de taal ruischen." Ik ben
overtuigd dat men zulk ruischen maar zelden in de wereld
zal hooren, maar daarom is het toch niet bepaald noodig
het storend nevengeruisch van nagesproken geleerdheid in
ons leven te brengen. Mijn bedoeling verduidelijkend, vraag
ik hier: moet gij nooit glimlachen, als gij een jong mensch
van om de 20 jaar, die amper den grammaticalen kant van
)

1 ) Schriften zur Kritik and Litteraturgeschichte, IVter Band, aus dem
Nachlasz herausgegeben von Georg Witkowski, 1899, p. 184.
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een of andere taal voldoende beheerscht, onbeschroomd
hoort profeteeren over zuiverheid van den tekst, tekstcorruptie? tekstverbetering etc.? Wie, in zulke niet zeldzame
gevallen, nooit zou glimlachen, zou de aanraking met het
leven verloren hebben, maar wie hier wèl glimlacht, zal het
toch, denk ik, niet kunnen doen geheel zonder pijn. Bij deze
„sancta simplicitas" ontbreekt er immers te veel aan de ,,sim~
plicitas," en te veel ook aan het „sancta!"
Ik noemde al verder de vragen, die de samenstelling van
een of ander geschrift betreffen. Gelukkig behoef ik hier
weinig of niets te zeggen, omdat de critici zelf ons ver~
zekeren wat wij gaarne gelooven dat . deze vragen
dikwijls zeer ingewikkeld kunnen zijn. Maar wat bedoelt, wat
bejaagt men dan met een uitgebreide stof? Mij dunkt, door
zulk een stof zal er hier óók, zal er hier nog iets samengestelds
voor den dag komen, nl. samengestelde verwarring. „Alle
philologisch en historisch onderzoek, zegt Paul, gaat uit van
de zoogenoemde bronnen, 1 dit is duidelijk en eenvoudig,
maar men lez e nu eens bij hem na wat hij schrijft over de
mogelijkheden van causale verbinding (Kausalverknüpfung),
over het zuiver wegen, tegenover elkander afwegen van allerlei
waarschijnlijkheden, over de oorzaken van gedurig mistasten
hier. Als zulke oorzaken noemt hij: vluchtigheid, gebrek aan
oefening; gebrek aan combinatievermogen; gebrek aan het
fijne besef, dat noodig is om het louter-mogelijke en het
waarschijnlijke, de toevallige overeenstemming en werkelijk
oorzakelijk verband goed te onderscheiden; vooringenomen~
heid van den geest in een bepaalde richting; een zekere aesther
tische behoefte aan afronding, die oorzaak is dat andere
mogelijkheden over het hoofd gezien worden; zelfbehagen,
dat zich licht illusiën schept over de waarde van een ver~
nuftigen inval; behoefte aan snelle en sprekende „resultaten".
"
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t. a. p. pag. 162 en v.
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Dit alles wordt alleen overwonnen, zegt Paul, door veel
oefening, door veel zelfcritiek en zelfverloochening. Ik geloof
het gaarne ook zonder nader bewijs, maar nu vat ik toch
niet hoe hier, waar alles moeizaam geleerd moet worden,
paedagogisch te rechtvaardigen is het materiaal van een uit~
gebreide stof. Voor de besten kan deze horizontale, deze
overwegend~ in de breedte -- liggende uitvoerigheid geen voor~
deel opleveren, voor de meesten moet zulke uitvoerigheid
louter nadeel insluiten en uitloopgin op wat de Engelschen
noemen: confusion worse confounded, wat vrij vertaald
beteekent: samengestelde en zaadzaaiende verwarring naar
haren aard.
Ik noemde, ten derde, kennis van het „milieu," waarin een
schrijver leefde. Hier geldt natuurlijk al het zoo even
gezegde in onverminderde mate. Wij gebruiken zoo grif de

gladde uitdrukkingen: zich oriënteeren in een of ander tijd~
perk, het „milieu" leeren kennen, waarin een schrijver geleefd
heeft etc. Het klinkt alles weer heel eenvoudig, maar hoeveel
vermogen van abstractie, welk een geoefende reproduceerende
verbeelding zal hier noodig zijn. Want alle historische arbeid
is ten slotte in zijn wezen een ideëele arbeid, d. w. z. wij kunnen
wat eens en eenmaal geschiedde niet overdoen, niet nog weer
eens laten geschieden. Tusschen ons en de gebeurtenissen,
tusschen ons en de oorzaken, die eens gewerkt hebben, is en
blijft er een onwegneembare kolom van onmiddellijk volgend
en aldoor voortgaand geschieden. Hoe zwaar is het in het
gefluister of ook in het gedruisch der berichten het geruisch
van het leven, „the murmur of life" zuiver te hooren. Ik
vermoed dat echte historici, bij het hooren van bovengenoemde
gladde uitdrukkingen, wel eens diep zullen zuchten. Hunner
is immers het nederig en eerbiedig besef dat wij met weinig
kracht hier niets, en met veel kracht nog zoo weinig ver~
mogen, een besef, dat op treffend-eenvoudige wijze is uitgen
drukt in de schoone woorden:
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,,An dem Ocean der Zeiten
Steht ein kleines Menschenkind,
Schópft mit seiner kleinen Hand
Tropfen aus den Ewigkeiten;
Steht das kleine Menschenkind,
Sammelt f lusternde Geruchte,
Tragt sie in ein kleines Buch,
Schreibt darüber: Weltgeschichte!"

Ik vraag al weder: zal een uitgebreide moeilijke stof, die
zooveel kans heeft niet of zeer gebrekkig toegeëigend te
worden, niet voortdurend tegenhouden het ontstaan, of anders
niet voortdurend ernstig bemoeilijken, zoo niet onmogelijk
maken het bewaren van den hier bedoelden eerbied? En
toch, zonder dezen vruchtbaren eerbied, die immers den weg
voor werkelijk verstaan moet openhouden, zal men hier niet
veel anders verzamelen dan de doode „exuviae" van een
verleden, dat eens geleefd heeft!
In de vierde plaats noemde ik de vragen van invloed en
afhankelijkheid in het letterkundige. Op de zaak zelve kom
ik nog terug, maar hier reeds durf ik wel zonder nader
bewijs verzekeren dat deze vragen dikwijls zeer doornig kun~
nen zijn, zeer doornig en daardoor juist bitonder geschikt om
casuïstische neigingen in ons aan te moedigen.
Had ik gelijk of niet, toen ik beweerde dat de critische,
de historischrcritische stof te moeilijk is, immers in haar tegenwoordige bewerking te veel vergt, om uitgebreid te mogen
zijn? Het antwoord kan hier, dunkt mij, niet anders dan
bevestigend zijn, als men ten minste nog iets meer, nog iets
.anders verlangt dan van buiten leeren en naspreken, als stuc
deeren zal zijn en blijven: de dingen eenigszins waar maken
voor ons zelf. Had ik gelijk of niet, toen ik beweerde dat
de uitrusting van den criticus wel veelzijdig moet zijn? Laat
ik wat reeds gezegd werd en ook wat ongezegd bleef kor-
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telijk aldus mogen samenvatten: een goed criticus moet
natuurlijk zijn een goed geoefend denker, maar hij zal ook
afwisselend moeten zijn een goed philoloog, een goed historicus, een goed psycholoog, en bij en in dit alles zal ook
eenige wijsgeerige vorming geen weelde zijn, omdat hij gedurig
in aanraking zal komen met ideeën. Wil men de verst uiteen~
loopende eigenschappen, die met andere hem moeten kenmer
ken, vlak naast elkander stellen, men kan het doen op deze
wijze: een goed criticus moet kennen een dubbele nauwkeu~
righeid, hij moet nauwkeurig kunnen zijn tot in de geringste
bizonderheden, de kleinste kleinigheden toe, èn hij moet
nauwkeurig kunnen zijn als de ooms van Sancho Panza. Zij
zaten daar, de twee ooms, om een vat wijn te keuren; de
een zei dat de wijn een leersmaak had, de » ander dat hij
smaakte naar ijzer. De omstanders lachten, maar het lachen
was spoedig gedaan, toen het vat leeggedronken was en toen
op den bodem van het vat voor den dag kwam een oude
sleutel aan een leeren riem. Dat was de nauwkeurigheid
van een onbedrieglijken smaak, die hier door alle onwaarschijnlijkheid heen de waarheid proefde.
Ik trek de verkregen slotsom thans een weinig door. Men
klaagt wel eens dat er van het aan de academie geleerde, als de
schilderachtige uitdrukking luidt, dikwijls zoo weinig blijft
„hangen ", men klaagt dat sommige jonge menschen het aan
de academie geleerde zoo gemakkelijk loslaten, afschudden
zou men bijna zeggen, om dan, met een tweede forschrlijkende beweging, zich te keeren naar den kant van de
een of andere kras-positieve overtuiging. Forsch-lijkend zeg
ik, omdat zulke bewegingen toch alleen dan werkelijk en
vooral eerbiedwaardig forsch kunnen heeten, als men eerst
vastgehouden en waarlijk bezeten heeft wat men nu loslaat
en af schudt. Men klaagt over dit alles, maar men moet,
dunkt mij, toch ook eens vragen naar de oorzaken van het
aangeduide verschijnsel; zijn die oorzaken zoo moeilijk te
-
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vinden? Ik geloof het niet. Wij hebben hier zeker te doen
met een samengesteld verschijnsel, maar, naar mijn vaste
overtuiging, zal men een van de voornaamste oorzaken,
in dit verband de voornaamste oorzaak moeten zoeken in
wat ik genoemd heb een horizontale, overwegend - in de
breedte-liggende uitvoerigheid, die bijna onvermijdelijk een
bedenkelijke lichtvaardigheid in de hand moet werken. Men
stelle zich de zaak toch helder voor. Ik geloof gaarne dat
er geweten is in den wetenschappelijken arbeider, in den
wetenschappelijken arbeid, dááraan twijfel ik niet, maar wat
baat ons dit voor het onderwijs? Zal het goed zijn, dan
moet immers het bedoelde geweten ook overgaan in den
leerling, ik zou bijna zeggen, het moet overgaan in de stof,
zóó indringen in de stof dat hij, die later iets over boord
zou willen zetten, in dezelfde acte ook over boord zou moeten
zetten iets van zijn geweten. Wat beteekent wetenschap
anders, wat bedoelt men anders met meegedeelde wetenschap,
als deze zedelijke wortel blijvend ontbreekt, voortdurend niet
vatten wil?
2°. Mijn tweede paedagogisch bezwaar formuleerde ik
aldus: op den leeftijd, waarop men gewoonlijk aan de academie
verkeert, zijn jonge menschen voor een uitgebreide critische
stof te jong. Wat ik hierover te zeggen heb, vat ik saam
in de korte toelichting van een drietal gedachten: a, uit
doet enkele kostelijke voordeelen,-voerighdntcs
die hier verkregen kunnen worden, verloren gaan; b. uit
maakt, langs zeer begrijpelijken-voerighdntcs
weg, rationalisten; c. uitvoerigheid in het critische dreigt,
langs even begrijpelijken, maar ietwat langeren weg, zwakke
karakters, immers sceptische naturen te maken.
a. Uitvoerigheid in het critische doet enkele kostelijke
voordeelen, die hier verkregen kunnen worden, verloren
gaan. Met weinig woorden is dit duidelijk te maken. Beoefening der historie, het ingeleid worden in een historisch onder,
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zoek kan inderdaad voor jonge geesten uitnemende voordeelen
opleveren. Zulk een inleiding in een historisch onderzoek
brengt ons immers in een ander, soms een gansch nieuw
klimaat van denken en gevoelen, doet ons de dingen zien
op een afstand, niet al te dicht bij en op ons, doet ons die
dingen zien, onverdonkerd door partijbelangen, waarin wij
zelf rechtstreeks kunnen betrokken. zijn. Wij krijgen hier
bijna gratis-les in de allereerste beginselen van wetenschap~
pelij k e objectiviteit: zulk een onderzoek verruimt den blik,
dwingt ons van-ons-af te zien en oefent ons een weinig in
dit van-ons-af zien, het leert een weinig ' oordeelen. Nu zal
de gratis -les spoedig van zelf wel moeilijker en duurder worn
den; na het gezegde sub 1 0 . mag ik dit hier wel verzekeren
zonder nader bewijs, maar voelt men dan niet dat er van de
genoemde kostelijke voordeelen niet veel terecht zal komen,
niet veel terecht zal kunnen komen, als men het onrijpe, in
ieder geval nog ongerijpte oordeel gaat betrekken in veel stof,
als men het jonge oordeel bezwaart en ontmoedigt door het
storend en verwarrend vele? Dan komt er, in plaats van
verruiming van blik, grijze nevel; in plaats van het vermogen
om van-ons-af, d. i. beter te zien, het zien van de dingen
door de oogen van anderen, d.i. dus niet zien; in plaats
wij
van werkelijke bevrijding van allerlei vooroordeel
vale neutrazullen het zoo aanstonds duidelijker merken
liteit, een doffe ongevoeligheid, die alles egaal over zich heen
laat gaan. Denken docenten over deze dingen wel eens na?
b. Uitvoerigheid in het critische maakt, langs zeer be~
grijpelijken weg, rationalisten. Ook dit kan met enkele
woorden aangetoond worden. Hoe gaat het dikwijls in het
gewone dagelijksche leven, als wij menschen in de een of
andere moeilijkheid gekomen zijn? Dan gebeurt het niet
zelden dat de verzoeking groot is om eenvoudig den gemak~
kelijksten uitweg, de lijn, de zijde van den; zwaksten weerstand
te kiezen. Wij „redden" ons dan, in dieper zin redden wij
,
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ons natuurlijk niet. Waarom zou het nu in zaken van studie
op eens anders zijn? Ik ben overtuigd dat het hier precies
eender toegaat, als nl. de nood aan den man komt, dat wil
hier zeggen: als een uitgebreide critische stof op den jongen
man aandringt. Met uitzondering van zeer weinigen, zal de
groote meerderheid de bedoelde zijde van den minsten weerstand zeker zoeken en zeker. vinden ook, wat in ons geval
beteekent: men zal zich werpen enkel op de formeel-logische
zijde der gedachten, welke zijde immers ook de eenige is,
die volkomen doorzichtig kan gemaakt worden. Hoeveel
moeilijker is het dadelijk, het wijsgeerig, het zedelijk, het
religieus gehalte van een of ander gedachtenrkomplex goed
te verstaan en zuiver te schatten, hoeveel moeilijker is het
de letterkundige, de aesthetische waarde van een stuk zuiver
te bepalen, indien men nl. al weder niet tevreden is met
algemeene aanduidingen, als „schoon," „verheven," „indrukwekkend" en dergelijke, aanduidingen, waarover reeds
Pascal zoo heerlijk toornen kon. Hoeveel feeder besef is er
noodig om in het religieuze, en allermeest in wat van Gods
zijde tot ons gebracht wordt „den stijl" niet bovenmatig
te loven. Nu voelt ieder wel instinctief dat voor al wat
ik daar noemde een fijner sensorium, een fijnere ai n9 jois
noodig is, en ieder weet ook wel dat deze allerkostelijkste
dingen tot dusver niet op bestelling verkrijgbaar zijn. Wat
gegeven bovendien de reeds niet al te lange
ligt nu
wat ligt nu meer voor
studietijd met zijn vele examens
de hand dan het zoeken en inslaan van den zoo even ver-melden uitweg? Een uitgebreide critische stof moet er bijna
toe dwingen. Daalt ge nu nog iets lager, en zoudt ge
wat ik het formeel-logische noemde, willen overlaten aan
iemand, die sterk is in het bekende „gezond verstand," dan
zult ge onverwijld en regelrecht weer uitkomen bij mijn
beminlijken rozijnenjongen, die immers zoo uitnemend wist,
veel beter dan gij of ik, „waar ze te krijgen zijn."
I. VAN DIJK. II.

9
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Denken docenten over deze onbedoelde en ongewenschte
teelt van rationalisten wel eens na?
3 0 . Uitvoerigheid in het critische dreigt, langs even be~
grijpelijken, maar ietwat langeren weg, zwakke karakters,
immers sceptische naturen te maken. Hier moet ik iets
langer bij stil staan. De „grooter schade", waarvan ik sprak
op pag. 104 betrof beide: intellectueele en zedelijke schade.
De laatstgenoemde schade roerde ik reeds even aan, toen ik
wees op een bedenkelijke lichtvaardigheid, die bijna onver~
mijdelijk in de hand gewerkt wordt door overwegend~ in de
breedte - liggende uitvoerigheid in het critische, het historisch
critische (pag. 127) . Maar er moet hier meer van gezegd wor~
den. Men zal kennen Friedrich Nietzsche's „Unzeitgemásse
Betrachtungen" ), ik heb hier meer bepaald het oog op zijn
tweede stuk: Vom Nutzen and Nachtheil der Historie fur das
Leben. Men heeft gesproken van veel overdrijving, van sterke
eenzijdigheid in de genoemde verhandeling. Eerlijk gezegd:
het wil mij voorkomen dat dergelijke op- en aanmerkingen
in den regel en zoo ook hier wel juist zijn, maar dat zij toch
eigenlijk niet groot gedacht zijn noch met betrekking tot het
behandelde onderwerp, noch tegenover dezen tragischer
denker, die, naar mijn bescheiden meening, mede ten gronde
gegaan is aan en door zijn bemoeiing met dit onderwerp, zijn
bemoeiing namelijk met het probleem der cultuur. Nietzsche
doet mij in dit opzicht zoo denken aan den dichter Friedrich
Hölderlin, van wien Windelband in een leerrijke studie 2)
1) Dritte Auflage, 1895 (Nietzsche's Werke, Band I.) Verlag von C. G.
Naumann, Leipzig.
2) Práludien, ober Friedrich Hölderlin and sein Geschick, p. 146--175
. . . . „das Geschick Hölderlin's ist auf das Innigste mit diesem modernen
Bildungsproblem verwachsen, die Zerstörung seines hohen Geistes stellt nur
im verstârkten Masze and in groszen Zuge dasjenige dar, was im Kleinen
bei Tausenden and Abertausenden sich als Verwirrung and Verwilderung
des Geistes erkennen lászt.". (p. 174).
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hetzelfde beweert. Als men Nietzsche wat nader leert kennen, voelt men telkens dat hij voortdurend geworsteld heeft
met dit probleem der cultuur, d. w. z. met de ontdekkend.nuchtere vraag: waar leven we heen, waar leven we op toe?
Men moet denken, menschen, wier eenige zorg de wetenschap, de methode is, en voorts een goede spijsvertering,
merken dat zoo niet. Ik zeg dit niet uit kracht van bizondere instemming met deze of gene bewering van Nietzsche,
maar wél komt het mij dikwijls voor dat onze moeite om
elkander te verstaan grooter kon zijn, 't is wel het minste,
dat wij in dit leven elkander verschuldigd zijn. Wij loopen
hier bovendien gevaar dat wij verzuimen ons voordeel te
doen met vruchtbare gedachten, die toch óók kunnen uitgesproken zijn buiten het teere punt. Het dunkt mij niet zoo
moeilijk dit teere punt op te helderen, maar laat ik eerst eens
enkele gedachten van Nietzsche bij elkander zetten.
„Wij lijden allen ", aldus Nietzsche, „aan een verterende
historische koorts, de historische zin van onzen tijd schijnt
mij toe geworden te zijn een hypertrophische deugd, ons
bestaan wordt „ein nie zu vollendendes Imperfectum ". Denk
u een mensch, die volkomen verloren heeft het vermogen om
te vergeten, of geleerder uitgedrukt het vermogen om
„unhistorisch" te voelen, een mensch, die veroordeeld ware
om overal een worden te zien: een zoodanige gelooft niet
meer aan zich zelf, hij ziet alles in bewegelijke en immer
bewogen punten uiteenvloei en, hij verliest zich in dezen
stroom van een altijd vloeiend, een voortdurend air en aanen wegvloeiend worden. Alles komt hier in glijdende beweging, alle perspectieven, alle lijnen van onzen horizont worn
den voortdurend onrustig verschoven. Er is een graad van
slapeloosheid, van herkauwen, van historischen zin, waarbij
het levende (een mensch, een volk, een cultuur) ernstig
schade lijdt en ten slotte te gronde gaat. Er ontstaat
hier een blinde verzamelwoede, een rusteloos samendragen
,
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van alles wat er eens geweest is, als klein~voelende micrologen
klauteren wij rond op de pyramiden van „grosse Ver~
gangenheiten". Zeker heeft het leven den dienst der historie
noodig, het „unhistorische" en het historische beide is
gelijkelijk noodig voor de gezondheid van den enkele, van
een volk en van een cultuur. Het komt er maar op aan
te zorgen dat het verleden niet worde de doodgraver van
het tegenwoordige, en daarvoor is het weer noodig dat
wij kennen de plastische kracht van een mensch, een volk,
een cultuur, ik bedoel de kracht om uit ons zelf naar eigen
aard te groeien. Wij vergeten voortdurend dat de geschiedenis
alleen verdragen wordt door sterke naturen, de zwakke
wischt zij volkomen uit; om hier geen schade te lijden, moet
de innerlijke natuur van een mensch sterke wortelen hebben.
Het is een alg emeene wet: al wat leeft kan alleen binnen
een horizont gezond, sterk en vruchtbaar worden, met krachtig
instinct moeten wij daarom kunnen ontdekken, wanneer het
noodig is historisch, wanneer „unhistorisch" te voelen.
„De overmaat van historie heeft bij ons aangetast de plastische kracht van het leven, wij zijn niet meer overtuigd dat
wij een waarachtig leven in ons zelf hebben. Er is inundatie
door het verleden, onze kennis is een zoodanige geworden,
die het leven vernietigt. Door de steeds voortgaande verdeeling van arbeid brengen wij de wetenschap zoo snel
mogelijk vooruit, wij zullen haar daardoor zoo snel mogelijk
vernietigen, gelijk de hen te gronde gaat, die men kunst~
matig dwingt tot een al te snel eierneggen. Zeker, de weten~
schap is in de laatste tientallen van jaren verwonderlijk
snel vooruitgegaan, maar ziet nu eens de geleerden, de uit-geputte hennen aan, het zijn voorwaar geen „harmonische"
naturen! Het is een droef schouwspel: uit ons zelf hebben
wij modernen heelemaal niets, wij vullen ons op, wij over~
laden ons met vreemde tijden, zeden, kunsten, philosophiën,
religies, kundigheden. Wij zijn rondwandelende toeschouwers
,

-
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geworden, en als wij nog menschen zijn, zijn wij het toch
slechts voor Hem, die „de nieren proeft." In het rusteloos
uitspinnen en „Historisiren" van al het gewordene, in de
onmatigheid der critiek komt aan het licht het moderne
karakter der zwakke, der verzwakte persoonlijkheid. Wij
weten niet meer wat cultuur is, wij kennen niet meer de
aeterniseerende machten van kunst en religie.
„De krachtigste volken hebben anders geleefd, anders hun
jonge menschen opgevoed. Onze jonge menschen worden
door alle eeuwen, alle quaestiën heen „gepeitscht", zij moeten
arbeiden in de wetenschappelijke fabriek, eer zij rijp zijn.
Zij worden in den waan gebracht dat het in weinige jaren
mogelijk is de hoogste en merkwaardigste ervaringen van
oude tijden, ook van de grootste, „in sich zu summiren".
De massa stof, die rusteloos aangedragen wordt, wordt
opgenomen zonder honger, niet zelden met tegenzin, ten
laatste weet men niet meer wat een rechtschapen honger
en dorst is. Door dat gemakkelijk aannemen en weer ter
zijde stellen, waartoe wij jonge menschen noodzaken, ontstaat
de gewoonte om het met de werkelijke, dingen niet zoo ernstig
te nemen, daaruit ontstaat „de zwakke persoonlijkheid ",
het gevolg is dat het werkelijke, het bestaande slechts een
geringen indruk maakt. Zoo wordt de jonge mensch
„heimatlos" en leert hij twijfelen aan alle zeden en begrippen.
Nu weet hij het: in alle tijden was het anders, het komt er
niet op aan wie gij zelf zijt. In doffe gevoelloosheid laat
hij meening na meening aan zich voorbijgaan, en hij begrijpt
het woord en de stemming van Holderlin bij het lezen van
Diogenes Laërtius over het leven en de leeringen der grieksche
philosopher: „ik heb ook hier weer ervaren, wat mij reeds
menigmaal overkomen is, dat mij namelijk het voorbijgaande
en wisselende der menschelijke gedachten en systemen bijna
tragischer getroffen heeft dan de lotgevallen, die men gewoon~
lijk alleen de werkelijke noemt."
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„Men brengt het hier tot een brave middelmatigheid, die
intusschen hoe langer hoe middelmatiger wordt, er ontstaat
een geslacht van eunuchen, voor den eunuch nu zijn alle
vrouwen eender. Zulke „historisch gevormden" zijn immers
noch man, noch vrouw, het zijn niet eens Communia, maar
altijd slechts Neutra of, wellevender uitgedrukt, „eben nur
die Ewig--Objectiven". Niets vermag meer op dezulken te
werken; bij een of ander werk vragen zij onmiddellijk en
vooral uitsluitend naar de historie van den auteur, naar den
verderen gang van zijn ontwikkeling etc. Nergens komt het
tot een werking, maar altijd weer tot een „Kritik", alle
innerlijkheid, alle innigheid ontbreekt, wat Grillparzer aldus
uitdrukt: „wir empfinden mit Abstraction". En toch, bij
ieder, dien men dwingt niet meer onvoorwaardelijk lief te
hebben, heeft men doorgesneden de wortelen van, zijn kracht.
Al wat leeft, houdt op met leven, als het tot den einde toe
ontleed wordt, in een overmaat van historie houdt de mensch
zelf op, hij begraaft zich dan in de tallooze micrologiën van
het leven en de werken van vorige geslachten, hij arbeidt in
de fabriek der algemeene utiliteiten, maar een rijpe, een
harmonische persoonlijkheid wordt hij op dezen weg niet en
nooit, hij wordt in stilte rijp „zum Gewesensein". Van
de overmaat in het historische komt de naakte bewondering
van het gevolg, het succes, de vergoding van de historische
macht, de afgodendienst van het „feitelijke ", van „de eischen
des tijds ", de vereering van het „proces ", de cynische rhetorica
van de „volle overgave der persoonlijkheid aan het wereld~
proces ". Voor dit alles heeft men handig uitgevonden de
mythologische wending: „rekening houden met de feiten ".
„De artsenijen tegen de beschreven historische krankheid,
tegen de overmaat in het historische heeten het ,,Unhistorir
sche" en het „Ueberhistorische". Met het ,,Onhistorische"
bedoel ik de kunst en de kracht om te kunnen vergeten en
zich in te sluiten in een begrensden horizont; ,, iberhistorisch"
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noem ik de machten, die den blik afwenden van het worden
en heenwenden naar datgene, wat aan het bestaan het karakr
ter van het eeuwige verleent: de machten namelijk van kunst
en relegie. --H De mensch kan het vergeten zoo moeilijk leeren,
hij blijft voortdurend aan het verleden hangen; al loopt
hij nog zoo ver en nog zoo snel, de keten loopt mee. Het
oogenblik, dat even te voren een niets is en later ook weer
een niets zal zijn, komt toch nog als een spooksel terug en
stoort de rust van een later oogenblik. Alleen het dier en
het kind leven „unhistorisch", beiden gaan volkomen op in
het tegenwoordige, zonder dat er een vreemde breuk overblijft, beiden zijn er in ieder moment geheel en al, zij kunnen
daarom niet anders dan eerlijk zijn. De mensch daarentegen
stelt zich te weer tegen den steeds grooter wordenden donkeren last van het verledene, die hem neerdrukt, en dien hij
in den omgang met zijns gelijken maar al te gaarne verloochent. Daarom grijpt hem soms machtig aan, alsof hij aan
een verloren paradijs dacht, de weidende kudde, of, in meer
vertrouwelijke nabijheid, het kind, dat nog niets te verloochenen heeft, en tusschen de schuttingen van het verleden
en van de toekomst in overzalige blindheid speelt. Maar dit
spel zal gestoord worden." etc. 1 )
Tot zoover Nietzsche. Als men nu uit het meegedeelde
uitlicht de overdrijving en de eenzijdigheid, die men Nietzsche
zoo gaarne en niet zonder reden te laste legt, zonder
echter altijd te bedenken dat er ook iets op rekening moet
gesteld worden van zijn behoefte aan plastiek blijft er dan
heelemaal niets over? Mij dunkt, er blijft hier nog wel
het een en ander over. Er blijft vooreerst dit over dat
wij Nietzsche hier bezig zien met het zware probleem der

1 ) Ik heb van het groote stuk van N. een klein opstel gemaakt, zoo
goed als geheel met zijn eigen woorden, ik ben er zeker van dat ik, door
hier en daar iets te verschuiven, geen enkele gedachte scheef getrokken heb.
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cultuur. Er blijft al verder over dat wij hem voortdurend
zien verkeeren onder den indruk, de werking van het bekende
woord van Gothe, waarmee hij zijn opstel aanvangt: „ubrir
gens ist mir alles verhasst, was mich bloss belehrt, ohne
meine Thâtigheit zu vermehren oder unmittelbar zu beleben."
Er blijft hier over het verschijnsel, waarover men tegenwoordig in Duitschland in allerlei kringen begint na te denken,
het verschijnsel, dat men daar gedoopt heeft met den teeklenenden naam van „historisme" (historicisme). Er blijft over
wat de Berlijnsche hoogleeraar Stumpf vragend aldus aan de
orde stelt: „ob aber die extremen Fursprecher historischer
Auffassungsweise nicht doch über's Ziel hinausschiessen?
Ob sie nicht, sich selbst misverstehend, einem Skeptizismus
das Wort reden, der mit der thatsáchlichen Wirklichkeit noch
weniger stimmt als die alte Vorstellung ewig unwandelbarer
and allgemein gultiger Normen ?" 1 Er blijft over wat een man
als Windelband met zeer kalme woorden aldus formuleert:
„wij (modernen) hebben verloren de gelukkige identiteit der
individueele met de algemeene beschaving, ... in onze vak
krijgt onze geest oogkleppen, die hem enkel veroor--studiën
loven een beperkt gezichtsveld te overzien, .... Het moderne
individu helpt zich met een oppervlakkig dilettantisme, dat
van alles het schuim afschept en den inhoud liggen laat. Dit
dilettantisme is komisch, als het zich breed maakt in de
gesprekken van het salon, het is tragisch, als het gepredikt
wordt op de straten ..... D e ontzaglijke uitbreiding van het
weten is ons onverwachts op het lijf gevallen, nog hebben
wij niet de methoden gevonden om het te vereenvoudigen
en daardoor het onafzienbare détail onnoodig te maken ... .
Ons ontbreekt nog volkomen de principiëele beslechting van
de vraag, die voor alle'paedagogiek fundamenteel is, de vraag
)!

,

1 ) Der Entwicklungsgedanke in der gegenwârtigen Philosophic, Festrede
1900, p. 8. Ik cursiveerde.
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nl. welke mate van algemeene vorming met de bekwaming
voor het beroep zóó te vereenigen is, dat daarmee voor
de betrokkenen een geestelijke grondslag verkregen wordt.
„Van de vervulling van dit ideaal is de menschheid
thans verder dan ooit verwijderd, en daarin wortelen alle
kwalen van de moderne maatschappij. Tegenover dit probleem verloopt men zich aan de eene zijde in het reeds
aangeduide, dilettantisme, aan de andere zijde, met rechtmatigen angst voor zulk dilettantisme, in een zuiver technische
africhting voor het bizonder beroep, een eenzijdigheid, die
zelfs in de arbeidsverdeeling der wetenschappen op alle
terreinen aan het licht begint te treden. Van jongs af drijft
men den geest in een bepaalde richting, zoodat hij slechts
het praktische doel voor oogen heeft en nooit een blik op
het geheel kan krijgen. Zoo loopt men gevaar den geest
tot een machine te maken . . . . Het gevaarlijkste is hier
wel, als met de ontzaglijke opeenhooping van de leerstof
gepaard gaat een inkrimping van de formeele gymnastiek
van den geest, die wij danken aan de gelegenheid om ons
in te leven in taal en denken van de Grieken en Romeinen.
De mannen van het natuuronderzoek, die daartegen den
strijd aanbinden, moesten toch de eersten zijn om ook in de
paedagogiek de „biogenetische grondwet" te erkennen en te
verstaan, dat ook de geestelijke levensbeweging der mensch~
heid een doorloopen der vroegere beschavingstoestanden als
het meest natuurlijke in het licht stelt. Wij mogen intusr
schen niet verliezen „das Verstándnisz fur die höchsten

Werthe des Menschenlebens"; van de philosophische be~
zinning mogen wij verlangen dat zij ons ophef fe „in diep Hohe
der Humanitt". In ons kennen en weten zijn wij geen volle
en gansche menschen meer, maar in krachtdadig geloof aan
de idealen moeten wij het altijd blijven." 1
)

1)

Präludien, p. 167--175.
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Mij dunkt, er blijft wei bezien nog al het een en ander van
Nietzsche's gedachten over, Nietzsche en Windelband blijken
inderdaad in het moeilijke vraagstuk der cultuur een goed
eind samen te gaan. Waar ligt dan het teere punt, waarop
ik doelde? Dat teere punt ligt, als ik wël zie, hier: Nietzsche
heeft eigenlijk niet volledig kunnen erkennen het volle, het
eigen recht van analytische, causale onderzoekingen, hij
heeft dat recht natuurlijk niet ontkend, hij was er veel te
verstandig voor, maar hij heeft het niet volkomen onbevangen
kunnen erkennen, omdat hij voelde, aldoor voelen bleef de
noodlottige uitwerking, die voor onzen geest, ons innerlijk
bestaan zoo licht kan verbonden zijn aan een onverpoosde
analyse, aan zulk een analyse, die tot een onveranderlijke,
een volstrekt-eenzijdige gewoonte van onzen geest geworden
is; omdat hij voelde, aldoor voelen bleef het noodlottig uit
dat hij, als gevolg van zulk een analyse, vóór zich-werksl,
liggen zag in een rijk schijnend, maar in den grond leeg
cultuurleven. Hij meende dat áe plastische kracht van ons
leven ernstig gevaar liep aangetast te worden, hij voelde en
vreesde zielsverdorring.
Maar ik kan deze zaak thans laten rusten, omdat ik er zoo
aanstonds (in een volgend onderdeel) opzettelijk op terugkom,
en omdat ik hier toch ook zeer bepaald handel over jonge
menschen, die bezig zijn hun intellectueele opvoeding te ontvangen. Laat ik nu kortelijk de drieërlei zedelijke schade bij
elkander mogen stellen, die voor jonge menschen bijna nood wendig zal verbonden zijn aan uitvoerigheid in het historische,
het critische. 10. Als een uitgebreide critische stof niet of ook
gebrekkig wordt toegeëigend en daarop is hier natuurlijk
veel meer kans dan bij elke andere uitvoerigheid ontstaat er,
als ik reeds zeide, een bedenkelijke lichtvaardigheid, men leert,
men gewent er zich aan de hand te lichten met ernstige dingen.
2°. Als een uitgebreide critische stof niet of ook gebrekkig
wordt toegeëigend, ontstaat er wat Wordsworth noemt:
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„a treasonable growth
of indecisive judgments, that impaired
and shook the mind's simplicity." 1
)

Dit is zeldzaam gelukkig uitgedrukt: een verraderlijke aan

onbeslist. besluiteloos weten en oordeelen, dat den-wasvn
,eenvoud van onzen geest aantast en verzwakt. 3 0 . Als, in
het gunstige geval, een uitgebreide critische stof wel wordt
toegeëigend, dreigt vooral bij jonge menschen, omdat er bij
hen nog weinig of geen tegenwicht is, het ernstige gevaar
van gevoelsverzwakking. Men kent toch, hoop ik, het aangrijpend hoofdstuk uit John Stuart Mill's Autobiography,
waarin hij uit een droeve, donkere ervaring de sobere
woorden neerschrijft: „for I now saw, or thought I saw,
what I had always before received with incredulity that

the habit of analysis has a tendency to wear away the feelings:
as indeed it has, when no other mental habit is cultivated,
and the analysing spirit remains without its natural complex
ments and correctives"

2

)

Mill beschrijft hier zijn overdreven

neiging tot microscopische ontleding van eigen zieltoestanr
den; maar immers van elke analyse, die haar natuurlijk tegen
wicht mist, geldt dat zij den greep op onzen geest verzwakt
en ten slotte verlamt, den greep van wat er meer kan omgaan
dan de beste ontleding ons ooit vermag te toonen. Geestig
en goed zegt Fechner ergens: „achter een exacten rug"
en dit is van toepassing voor alle terreinen „achter een
exacten rug kan er heel wat omgaan, dat hij niet ziet." Om
thans te besluiten, had ik gelijk of niet, toen ik zeide dat
en ik voeg er ditmaal bij:
uitvoerigheid in het critische
zwakke
langs een op zichzelf volkomen onschuldigen weg

1) Prelude, book third.
2) T. a. p. Chapter V: a crisis in my mental history. One stage
onward. Ik cursiveerde.
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karakters, immers sceptische naturen dreigt te maken? En
voor de derde maal vraag ik thans: denken docenten over
deze dingen wel eens na? Er ligt toch geen vergrijp in dat
ik deze paedagogische vragen en overwegingen voorleg aan
docenten, d. w. z. aan mannen, die dagelijks doceeren! Over
de gestelde vragen zullen wij alleen dan vruchtbaar kunnen
nadenken, als wij onze vakridololatriën laten varen, en ons
zelf ernstig rekenschap geven van de ernstige belangen dergenen, die voor hun intellectueele opvoeding zich tot ons
wenden.

ILiI
Wat vloeit uit het ontwikkelde voort voor den onderzoeker
met betrekking tot zich zelf? Ik heb tot dusver het pleit
gevoerd voor de „velen ", die ik boven en beneden isoleerde,
er moet nu ook iets gezegd worden over de „weinigen ", die
den weg der wetenschap opgegaan zijn of zullen opgaan.
Ook voor de laatsten vloeit er een en ander voort uit de
idee der academische vorming, zooals ik die bedoelde en
ontwikkelde. Een korte resumtie zal ons weer op gang
brengen. Voor de „velen" stelde ik immers, als het allernaaste, de drie volgende eischen: 10. hun geest moet, als
zij de academie verlaten, op een matige-uitgebreid terrein, op
matig-uitgebreide terreinen geleerd hebben te staan boven
het gruis van allerlei meening; 2°. hun geest moet geleerd
hebben te staan boven de bekoring van woorden, van alge
woorden, 3°, hun geest moet zóó geleerd hebben te-men
staan boven de grens tusschen hun weten en hun niet - weten,
dat zij die grens nu met eenige klaarheid kunnen zien. Voor
de „weinigen" voeg ik er thans nog twee eischen bij, die
ik aldus formuleer; 1°. onze geest moet geleerd hebben te
staan, of liever onze geest moet voortdurend blijven staan
boven onze geleerdheid, en 2°. onze geest moet voortdurend
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blijven staan boven de door ons toegepaste methode. Er
moet nog iets anders, iets hoogers zijn dan wetenschappelijke
onbevangenheid, er moet zijn en blijven onbevangenheid van
den mensch in den onderzoeker.
1 0 . Onze geest moet voortdurend blijven staan boven onze
geleerdheid. De toelichting kan zeer kort zijn. Er is veel
wijsheid in de woorden van den Engelschen Onderzoeker
Pinkerton, waarmee hij Gibbon's verdiensten beschrijft: „the
transcendent merit of Gibbon was, that his mind always
rose superior to his vast erudition, which often oppresses

the mental energies, but invigorated his. The stomach was
so strong, that all food became salutary". 1 ) Het gevaar is
voor sommige geesten niet denkbeeldig dat hun de ideeën
ontgaan onder en door de vele aanteekeningen, dat zij ten
slotte den geest vervangen door oorkonden, wij krijgen dan
geleerdheid zonder geest. Het zal wel eens gebeuren dat
sommigen, als de dood komt, moeten uitgehaald worden van
onder een hoop puin van geleerdheid. Ik geef dit als de
Nederlandsche overzetting van wat reeds de oude Heraclitus
zeide: r o %vuath'ri voov ov &codvxei. De geest is hier geworden
de gevangene van, het fossiel in zijn eigen geleerdheid.
2 0 . Onze geest moet blijven staan boven de voor ons
toegepaste methode. De toelichting moet hier van langeren
adem zijn, omdat de gevaren hier onmerkbaarder zijn. Die
gevaren liggen, dunkt mij, op de beide terreinen van het
wetenschappelijk onderzoek: het terrein van de natuurwetenschappen en dat van de historische wetenschappen. Onze
methode kan onberispelijk zijn, en zij is op de beide terreinen
er is hier een schoone verzeker volkomen onberispelijk
maar 't is toch niet
overing van den menschelijken geest
alleen de vraag of onze methode onberispelijk is, 't is ook
niet maar enkel de vraag of haar toepassing in een bepaald
1 ) Ik vond dit woord bij

Michael Bernays, t. a. p. p. 316.
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geval onberispelijk is: dit laatste is immers iets, dat ieder
oogenblik gecontroleerd kan worden, maar de dieper vraag
is hier of onze geest in en door een onverpoosde en onbewaakte toepassing ook ernstige schade kan lijden. Onder
methode in 't algemeen verstaan wij de kennis, die de geest
heeft van zijn eigen wijze van werken op een bepaald ter~
rein, maar zal het goed zijn, dan moet er toch nog iets
bijkomen: de geest moet niet alleen weten wat hij doet met
het object, de objecten van zijn onderzoek, hij moet ook
weten wat hij aan en tegenover zich zelven doet, wat hij al
werkende zich zelven aandoet. Men zou dit een „cognitio
ref lexiva" kunnen noemen, een uitdrukking, die ik, buiten
verdere consequentie, ontleen aan Spinoza's Tractaat de intellectus emendatione. Als het goed is, moet de methode zijn
en blijven het instrument van onzen geest, maar zeer ongemerkt kan onze geest óók worden het instrument van onze
methode. In een (raaien aanslag van een overigens gewoon
versje zegt Wordsworth: „the world is too much with us,
late and soon, Getting and spending, we lay waste our
powers." Voor onze bedoeling zouden we dit hier aldus
kunnen wijzigen: our method is too much with us, late and
soon, Getting and spending, we lay waste our powers. Zoo
kan het, meen ik, inderdaad gaan. Om dit te verstaan
moeten wij onze lofredenen op wetenschappelijk onderzoek
en wetenschappelijke methode veel lager stemmen, en dat

niet omdat zij niet hooggestemd mogen zijn, maar omdat
zij vooreerst overtollig worden, als iemand er zijn stem
tegen verheft, èn omdat wij hier al onze opmerkzaamheid
noodig hebben voor het verstaan van iets anders. Wat ik
bedoel, wil ik trachten aan te toonen voor de beide genoemde
terreinen.

A. Het terrein van het onderzoek der natuur. Het is
misschien voor de duidelijkheid gewenscht de zaak wat
verder op te halen of liever haar te stellen op een zuiver
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vlak. Men zal kennen Pascal's verdeeling van het bestaande
in drie rangen: den rang of kring der stoffelijkheid, den
rang der gedachten of der geesten en den rang der Liefde.
Ik kan nog niet inzien dat men beter zou kunnen verdeelen.
Er is de rang of kring der stoffelijke dingen, er is de rang
der gedachten, hiertoe bbehooren ook de gedachten, liever
de begrippen, waarin men een logische constructie van de
stoffelijke verschijnselen. beproeft, en er is de rang der Liefde.
Midden in den tweeden kring of rang stelt Pascal Archimer
des, den vorst der mathesis, midden in den derden rang stelt
hij Jezus Christus „in zijn orde van heiligheid." Dit laatste
zal men altijd moeten doen, of men zal altijd en onverander~
lijk weer komen en moeten komen in een kreupel aristotelisch
idealisme, dat in den grond slechts ééne wereld kent en voor
hetwelk alle mogelijkheid reeds werkelijkheid geworden is.
Zeer juist oordeelt Rudolf Eucken hier, als hij zegt: „de
voorname fout ligt bij Aristoteles in de grondgedachte van
een immanent idealisme; als idealisme wil deze gedachte aan
de geestelijke wereld een zelfstandige werkelijkheid tegenover
de naaste ervaring toekennen, als immanent idealisme haar
toch weer met de ervaring laten samen vallen. Zooals de
werkelijkheid van den mensch nu eenmaal is, geeft dit een
fundamenteele tegenstrijdigheid." 1 ) Tusschen den derden en
den tweeden rang, zegt Vinet ergens, is er bij Pascal een
grooter afstand, een dieper klove dan tusschen den tweeden
en den eersten rang; er is geen brug, die van den tweeden
naar den derden leidt, ik geloof het ook. Pascal zelf drukt
het aldus uit: „alle lichamen en alle geesten te samen zouden
niet ééne beweging van ware liefde kunnen voortbrengen,
dit is onmogelijk en behoort tot een orde, die bovennatuur1 ) Die Lebensanschauungen der grossen Denker, eine Entwickelungsgeschichte des Lebensproblems der Menschheit von Plato bis zur Gegenwart, eerste uitgaaf (1890), p. 77.
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lijk is. ' Binnen dien derden rang geldt immers het diepe
woord van den Apostel, dat men nooit zal vermogen los te
wrikken: c'Oa ovv ov rov iovros ovale rov roexovros, dAAà rog
E'2&Zvros oÎ 1 ) . Hier is het terrein der persoonlijke Liefde,
der souvereine levendmakende Genade.
Maar ik wil thans komen tot den tweeden rang. Ik zeide
reeds: daartoe behooren ook de begrippen, waarin men
beproefd heeft en dagelijks beproeft een logische bearbeiding
van de stoffelijke verschijnselen, maar deze rang is veel, rijker.
Er behoort ook toe het beste, dat door de besten van alle
eeuwen gevoeld en gedacht is, het beste van wat er omger
gaan is in de zielsr en levensworsteling van onze eersten en
grootsten, het gansche geestelijk bezit der menschheid behoort
er toe. Nu weet ik wel dat er nooit te denken viel, dat er
tegenwoordig wel allerminst te denken valt aan de mogelijk~
heid om dit alles volkomen te omvatten, maar dit is toch
ook eigenlijk de vraag niet. De zaak ligt hier gansch anders.
't Is hier niet de vraag of wij alles en dat nog wel volkomen
zullen kunnen omvatten, zoo schuift men het redelijke in de
bedoeling al te gemakkelijk in den hoek der ongerijmdheid,
en ontslaat men zich van de zaak door de al te vaardige
oplossing dat zij immers niet op te lossen is. Door alle
eeuwen is er geweest een „Kamp[ um einen geistigen Lebens-inhalt" 2 ) , de mensch der 19de en der 20ste eeuw zou wel
al te naïef, al te onnoozel van dezen „Kampi" zich afmaken
door een gemakkelijk en voornaam doend wetenschappelijk
abstentionisme, door de eenvoudige, de enorme verklaring
dat deze „Kampf" immers niet ligt op „zijn terrein," of meer
cacographisch uitgedrukt, niet behoort tot „zijn vak"! Later
levenden zullen, denk ik, deze wetenschappelijke bescheiden~
heid van een vraagteeken voorzien en in dit tragischrcomische
,

-

1) Rom. 9 : 16.
2) Titel van een van Prof. Eucken's werken.
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het tragische zeker wel het diepste voelen. Neen, het is hier
de vraag of wij van lieverlede en dus hoe langer hoe meer

vreemd zullen worden aan, extraneï zullen worden tegenover
het gedachtenleven van de eersten en besten, het is hier de
vraag of de scheur, de splijting in ons persoonlijk leven zóór
ver zal gaan, zóóver zal mogen gaan dat wij volkomen
geïsoleerd raken van het allerbeste in het geestelijk bezit der
menschheid. Dat is de vraag en geen andere.
Ik voorzie wat men hier antwoorden zal, men zal zeggen:
gij weet toch ook wel dat wij voor wat gij bedoelt en wat
wij even goed als gij gewenscht en ook wel noodig zouden
vinden, geen tijd hebben. Ik weet dat, maar weet men zelf
nu ook, vraag ik, dat „geen tijd er voor" hier ongemerkt
wordt: geen orgaan er voor? Met heerlijke plastiek beschrijft,
graveert Shakespeare in een van zijn sonnetten wat aan een
menschenziel door uitsluitende bemoeiing in ééne richting,
door opsluiting in één bepaalde sfeer gaandeweg en ongemerkt
kan overkomen: „and almost thence my nature is subdu'd
To what it works in, like the dyer's hand" 1 ). Als de hand
van den verver, de verf wil er niet meer af, want de verf
is er ingetrokken. Laat ik dit nader mogen aantoonen,
allereerst met enkele algemeene opmerkingen, al verder door
een paar voorbeelden, en ten slotte door in 't licht te stellen
de natuurlijke gravitatie, die in aard en wezen van het natuurwetenschappelijk onderzoek schuilt.
Allereerst met enkele algemeene opmerkingen. 't Is tegen
anders als 40, 50 jaar geleden. Ieder stemt-wordigz
wel toe dat de ontwikkeling, de opvoeding van een ge
persoon vóór 40, 50; jaar over 't geheel harmonischer-studer
was, er was veel meer intellectueele rijkdom, men wist de
dingen wel niet zoo exact, maar men wist meer, of liever
men was met meer in aanraking gebleven. De zelfstandigheid
,

1)

Sonnet CXI.

1. VAN DIJK. II.

10
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van een geestelijke wereld is sedert vooral niet onzekerder,
de vastheid van het Koninkrijk Gods niet onvaster geworden;
wat tegen beide pleegt aangevoerd te worden, werd bij
mijn weten, althans in de kern, niet zwaarwichtiger, en
toch voelen velen tegenwoordig dit alles anders dan vroeger.
Of moet ik soms vragen: voelt men het nog wel, het zij dan
op de oude wijze of anders? Niet weinige van onze tijd~
genooten maken den indruk dat de periode van den pijn~
doenden twijfel
zoo die periode voor hen er al ooit
geweest is
nu lang over is en plaats gemaakt heeft
voor de rustige, soms rauwe zekerheid dat er niets aan
is van wat voorgeslachten op de knieën bracht, niets aan
van wat hun kostelijker was dan het leven. Zou het ook
kunnen zijn dat dezulken zich in alle stilte uit de aan~
raking met de onzienlijke dingen des geestes, uit de be
moeiing met de onzienlijke eeuwige dingen hebben uit- en weg~
geleefd? Het zwaarwichtige der bedoelde tegen-bewijzen
is niet zwaarder geworden, maar zijn de personen zelf ook
anders geworden, zijn zij zelf anderen geworden, niet zoo~
zeer in directe gedraging als wel in vermogen van schatting?
Zien wij hier soms gebeuren wat de Heer zegt: „van den~
gene, die niet heeft, van dien zal genomen worden ook dat
hij heeft?" 1 ) Wie alle dagen de grijze hersen-substantie doorzoekt en nu verder uit zijn belangstelling en overweging
uitzet al wat boven en buiten de dingen der dagelijksche
bemoeiing ligt, zal wel spoedig eindigen met het boven~
natuurlijke, d. w. z. het boven de natuur uitgaande in eigen
wezen los te laten, hij zal er mee eindigen, ' omdat hij er
eigenlijk al mee begon;. hij zal niet veel van den geest over
houden en in stilte, zonder veel theoretisch burengerucht,
materialist worden. Het is hier precies de verf en de ver~
vershand van Shakespeare; anders en Zonder beeldspraak
-

1)

Matth. 25 : 29b.
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uitgedrukt: het gevoellooze mechanisme van den dagelijkschen
arbeid is hier ongemerkt ingedrongen tot diep in de ziel, die
nu voortaan alleen nog luistert naar de eentonige litanie van
oorzaak en gevolg.
Vóór 40, 50 jaar was dit toch nog anders. In het leven
van de meesten uit dien tijd was er althans nog „a great
after-shine of Christianity" (Carlyle), de groote na-schijn is
bij velen tegenwoordig zwakke naschemering en veel minder
geworden,, ook de naschemering is bij niet weinigen voor goed
verdwenen. Men komt niet meer in kerk of kapel, zelfs
in een zijkapel vergadert men niet meer. Een genootschap
voor de cultuur van het zedelijk leven (a society for ethical
culture) werd hier te lande tot dusver nog niet opgericht, maar
men zou er vermoedelijk toch ook geen lid van willen worden,
als de toezegging niet gedaan kon worden dat er allereerst
en allermeest gezocht zal worden naar de wetten van het
zedelijk leven. Als bij dit alles nu ook nog komt dat men,
alweder uit gebrek aan tijd, levenslang verzuimde wat ik
zou willen noemen de avondschool van een supplementaire
studie uit het vlak tegenovergelegen terrein, dan dreigt toch
wel wezenlijk het gevaar dat onze geest cyclopisch 1 ) wordt,
dat er ontstaat een zeer bekrompen wetenschappelijke een~
kennigheid, dat wij specialisten worden niet maar wat onze
feitelijk-verworven kennis, maar wat de gewoonten van onzen
geest betreft.
Met betrekking tot de jongeren merkte ik vroeger op dat
het gevaar om het slachtoffer te worden van onverworven
twijfel hen van nabij bedreigt, bij niet weinig ouderen is dat
gevaar reeds lang over hun drempel gekomen. Men staat
met een glimlach of anders met een niet-redelijk ontzag
niet-redelijk, omdat het immers niet steunt op kennis
tegenover de „diepzinnigheden" van het speculatieve denken.
1)

Het woord is van Kant„: Anthropologie § 58.

148
In de historie van het denken is men vreemdeling: is men
ooit in eenige levende aanraking gekomen met wat de besten
ik noem Plato, Aristoteles, Paulus, de
van ons geslacht
reformatoren, Spinoza, Kant
gevoeld, gedacht, gewild en
in dit alles innerlijk geworsteld hebben? Men zou misschien
nog te vinden zijn voor voordrachten over Plato en de
anderen met lichtbeelden! Als men aan religie denkt, denkt
men dadelijk aan dogmen, en als men aan dogmen denkt,
is de vaart niet meer te stuiten, dan denkt men natuurlijk
en onveranderlijk aan dwaze en fossiele dingen. In natura
bevangenheid kan men den rechten vat niet meer-listche
krijgen aan de behandeling van een zedelijk vraagstuk. Ten
slotte, zou men misschien ook verlegen zijn, als men voor
zich zelf eens duidelijk moest maken wat men verstaat onder
zoo iets als innerlijk leven? Ik noemde hier, als ik mij niet
bedrieg, de allerbeste cultuurschatten, die de allerbeste zullen
blijven, al ging ook de natuurwetenschap nog reusachtiger
vooruit dan zij, onder de dankbare bewondering van allen,
reeds doet, ik vraag thans: kan in alles wat ik noemde bij
velen nog ernstig sprake zijn van verworven twijfel, moet
niet veeleer gevraagd worden: is hier eigenlijk nog wel
twijfel, twijfel met de nobele associaties, die van ouds aan
dit woord plegen, die immers in 't belang van ons allen
blijvend aan dit woord behooren verbonden te zijn? Kierkegaard zegt ergens verdiend-ondeugend: „alles is tegenwoordig
voor zulk een spotprijs te krijgen, dat het zeer de vraag is
of iemand voortaan op de aangeboden waren nog zal willen
bieden ... Wat de oude Grieken, die zich toch ook wel een
weinig op philosophie verstonden, als een taak voor het
gansche leven beschouwden, omdat het vermogen om te

twijfelen niet in dagen en weken verworven wordt . .
daarmee begint in onzen tijd iedereen" 1
) .

1)

Furcht and Zit tern, Vorrede, p. XIII en XIV; ik cursiveerde.
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Men kan hier ook weer gemakkelijk experimenteeren, als
men wil. Geef eens aan vele tijdgenooten Harnack's beroemd
geworden boekje das Wesen des Christenthums in handen;
als de titel ons zegt, handelt het over het Christendom, dat
tot dusver geacht werd een niet geheel onbeduidend systeem
van denken en gevoelen naast andere te zijn. Zal men met
dit boekje overweg kunnen? Ik vrees van neen: dat zal
natuurlijk niet daaraan liggen dat men de problemen, die
hier aan de orde komen, principieel heeft doorgebracht, want
dan zou men er wèl mee overweg kunnen, maar het zal
daaraan liggen dat men zich opgesloten heeft in ééne methode
van onderzoek, die het onontkoombare bewijs toepast, in den
positivistischen canon, de positivistische dwangvoorstelling
dat toch eigenlijk minderwaardig is al wat buiten waarneming
en logisch bewijs valt. Door levenslange vakstudie is de
klankbodem voor het verstaan van de genoemde dingen
eenvoudig weggevallen. Op dezen weg voortgaande of
ook maar blijvende waar wij zijn, zouden wij krijgen een
geslacht van menschen, in wie al te weinig meer omgaat,
die „unidead" zijn als een jong meisje, maar immers niet op
even onschuldige wijze, van menschen, wier geest in stilte
„entgeistet" dreigt te worden, want zonder ideeën wordt onze
geest, daar valt niets aan te veranderen, geesteloos. Wij
moeten er voor zorgen dat de inventaris van ons innerlijk
leven niet aldoor armer wordt, wij moeten er toch voor
zorgen dat der menschen oogen op den duur niet minder
gaan uitdrukken dan de oogen van sommige dieren. Ik stond
eens bij de kooi van een koningsarend, die nog niet geheel
gewend was aan zijn omgeving. Men kon het den fieren
gevangene aanzien dat al het gedruisch der groote stad aan
hem voorbijging, in zijn vèr ziende oogen lag het niet
losgelaten verlangen naar zijn eenzame wouden, zijn ong er
naakbare rotswanden, het peilloos diep van zijn hooge luchten.
Als men zulk een dier eens aan 't spreken kon krijgen over de
,
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kinderachtige rotspartijen in een diergaarde! Maak zijn
heimwee niet al te wakker, als ge zijn kooi niet kunt open
versta ik het wel dat het analoge, zoo noode-zetniNu
losgelaten verlangen ten slotte tóch losgelaten werd, maar
ik versta het niet dat dit loslaten tegenwoordig zoo zonder
eenige pijn, bijna zonder eenig besef kan toegaan, ik versta
het niet dat wij, alsof wij andere menschen waren geworden,
als van zelfsprekend zouden kunnen beginnen waar zij, die
ons voorgingen, soms eindigden. Nog eens, zoo zouden
wij krijgen een geslacht, dat de pijn van den innerlijken
groei niet gekend heeft, en dat nu al een heel eind in het
leven meent te komen met een behoorlijke ontwikkeling voor
het beroep, het vak, moet ik soms zeggen het ambacht, en
voorts met een goede spijsvertering, kruimige aardappelen,
niet te hooge belastingen, een stijgenden rentestandaard, fraai
kristal en tafelzilver, en dan verder vooral geen overdrijving,
als wij u bidden mogen! Men „doet" hier niet meer aan
wereld - of levensbeschouwing, van godsdienst moet men
ook niets „hebben ", omtrent zedelijkheid heeft men zich in
't oor en misschien nog dieper laten zeggen dat het mogelijk
wel niets anders is dan verduurzaamde gewoonte, en voor
kunst hebben wij immers onze tentoonstellingen!
Voor dezen modernen mensch blijven, bij meer wetenschap~
pelijke ontwikkeling, als zijn twee eenige dogmen over,
die hij even vast maar niet even vroom, als de reeds
vermelde muzelman de zijne, belijdt: wij menschen zijn
niets anders dan exemplaren van de soort, èn, ziel en
geest zijn niets anders dan bruikbare verzamelnamen. Beide
dogmen zijn in den grond één, immers de wetenschappelijke
formuleering van. wat Kierkegaard wel een weinig plastischer
aldus uitdrukt: de menschheid wordt hier „een school, harinr
gen in zee", als school indrukwekkend, maar als ënkele
haring „eben nicht viel ". In louter analyse gevangen ver
niet meer wat Fechner in zijn Seelen f rage zegt:-stamen
,

,
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„obwohl eine letzte Analyse sowohl die Seele als den Kórper
in eine Summe einzelner Erscheinungen zerlegt, ist doch
die Seele sowohl als der Kórper mehr als eine Summe von
Erscheinungen, da sie ja eben nicht in dieser Zerlegung,
sondern als Verkni p f endes and Verkni p f tes derselben bestehen. jene Analyse ist vielmehr in áhnlicher Weise eine
Zerstörung ihres richtigen Begrif f es, als die Analyse einer
Pflanze in die Bestandtheile, die sie wirklich enth lt, doch
eine Zerstórung der Pflanze, die Zerstorung eines Werkzeuges
in die Theile, die es enthált, eine Zerstorung des Werkzeuges
ist. Nicht blos die Einzelheit der Erscheinungen, sondern auch
das Band derselben hat Realitát, ja die hóchste Realitat 1
In de stille concentratie van den rusteloozen arbeid, welke
concentratie in dieper zin voorname verstrooiing kan worden,
verstaat men nog minder wat Fechner elders zegt en uit
werkt: „alles Allgemeinste, Hóchste, Letzte, Fernste, Feinste,
Tiefste ist überhaupt seiner and unsrer Natur nach Glaubens~
sache . . . wir leben, wohnen so zu sagen ganz in einer
Welt des G laubens, kinnen die náchsten and vollends die
letzten Schritte nicht thun ohne Glauben". 1 ) Behoort men
tot de geesten der middelsoort, dan vrolijkt men zich op
door lotspraken op den vooruitgang der wetenschap, en wordt
men hier gemoedelijker, dan pleegt men te spreken van
„werken, leven voor het Geheel." Dit laatste is naar mijn
bescheiden meening toch een zeer kreupele gedachte; immers
het voltooide Geheel, waarop men dan aanstuurt, zou, wat ons
menschen betreft, bij den geteekenden gang der dingen
moeten bestaan uit achteruitgegane exemplaren. Velen zien
maar altijd niet in dat de eigenlijke, de werkelijke waarde nooit
kan liggen in den vooruitgang der wetenschap op zich zelf,
dat deze waarde zal moeten liggen in den mensch, die het
) .

1) 1861, p. 214.
2) Die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht, p. 17, 18.
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subject der wetenschap of liever, die haar koninklijke bewind~
voerder is en .... moet blijven!
Ik kom thans tot een paar voorbeelden. Met grooteis
eenvoud en beminnelijke oprechtheid heeft Darwin in zijn
Autobiography en hier en daar in de Brieven enkele bladzijden
uit de geschiedenis van zijn innerlijk leven voor ons open~
gelegd. In zijn Autobiography 1 ) schrijft hij de merkwaardige
woorden neer:
„I have said that in one respect my mind has changed during
the last twenty or thirty years. Up to the age of thirty, or
beyond it, poetry of many kinds, such as the works of Milton,
Gray, Byron, Wordsworth, Coleridge and Shelley, gave me
great pleasure, and even as a schoolboy, I took intense delight
in Shakespeare, especially in the historical plays. I have also
said that formerly pictures gave me considerable, and music very
great delight. But now for many years I cannot endure to read
a line of poetry: I have tried lately to read Shakespeare, and
found it so intolerably dull that it nauseated me. I have almost
lost my taste for pictures or music. Music generally sets me
thinking too energetically on what I have been at work on, instead
of giving me pleasure . .. .
This curious and lamentable loss of the higher aesthetic tastes
is all the odder, as books on history, biographies, and travels
(independently of any scientific facts which they may contain) ,
and essays on all sorts of subjects interest me as much as ever
they did. My mind seems to have become a kind of machine
for grinding general laws out of large collections of facts, but
why this should have caused the atrophy of that part of the
brain alone, on which the 'higher tastes depend, I cannot conceive.
A man with a mind more highly organised or better constituted
than mine, would not, I suppose, have thus suffered; and if I
had to live my life again, I would have made a rule to read

1)

The life and letters, including an autobiographical chapter, edited by

his son Francis Darwin 1887, I, p. 100,-102.
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some poetry and listen to some music at least once every week;
for perhaps the parts of my brain now atrophied would thus
have been kept active through use. The loss of these tastes is a
loss of happiness, and may possibly be injurious to the intellect,
and more probably to the moral character, by enfeebling the
emotional part of our nature".
In een van de brieven aan Sir Joseph Hooker heet het: „I am

glad you were at the Messiah, it is the one thing I should like
to hear again, but I dare say I should find my soul too dried up
to appreciate it as in old days, and then I should feel very flat,
for it is a horrid bore to feel as I constantly do that I am
a withered leaf for every subject except science. It sometimes

makes me hate science, though God knows I ought to be thankful
for such a perennial interest, which makes me forget for some
hours my accursed stomach."

Ik heb, als men ziet, in het bovenstaande enkele heele
en halve volzinnen onderstreept. Men zal mij de verklaring
willen veroorloven dat ik het niet deed om het onderstreepte
nu te gaan gebruiken in de richting van het direct-persoon-.
lijke. Ik denk er nog minder aan een vlek te brengen in
het beeld van een groot man; reeds al te zeer moet ik
vreezen door een uiteraard gedeeltelijke aanhaling een onwillekeurig onrecht begaan te hebben. Ik kan dit hier
alleen verhelpen door den raad dat men de Autobiographie
en de Brieven, niet te vergeten ook de Reminiscences van
zijn zoon Francis, zelf eens lez;e, men zal daar vinden een
beminnelijk man, een teederen vader, en ook een geduldig
lijder, wat men wellicht niet opmaken zou uit het „accursed
stomach." Neen, ik bedoelde met de aanhaling iets anders,
mijn bedoeling was in het aangehaalde en het onderstreepte
een uitgangspunt te vinden voor een algemeene opmerking.
Als ik" wel zie, hebben wij daar een onopzettelijke, maar
niettemin duidelijke aanwijzing van de ernstige gevaren,
waaraan een zuiver en uitsluitend wetenschappelijke cultuur
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ons allen blootstelt, inzonderheid als voor deze wetenschappelijke cultuur het louter-causale denken het een en het
al is en hoe langer hoe meer wordt. Hier wordt, dunkt
mij, duidelijk dat al wat voor een louter-causaal denken
niet en nooit en nergens toegankelijk is of worden kan en dat is de gansche inhoud der geesteswetenschappen zoo gemakkelijk, immers zoo ongemerkt raken kan eerst
buiten onze bemoeiing, daarna buiten onze bindende en dus
blijvende belangstelling, ten slotte buiten ons bereik. Anders
uitgedrukt: men begint eerst met zekere dingen niet meer
te omvatten, er is als het ware een 'locale afstand; van
lieverlede voelt men ze zwakker, er komt innerlijke afstand;
ten slotte vat men ze niet meer, de afstand is geworden
algeheele en onherroepelijke verwijdering. Darwin zelf spreekt
van „atrophy of that part of the brain, on wich the higher
tastes depend."
Ik vraag mij zelf ook af: is hier niet de heidensche of f err
idee? Hoe vreemd het misschien klinken moge, onder het
lezen der aangehaalde woorden dwalen mijn gedachten gedurig
af naar den Karmel, waar de priesters van Baal insnijdingen
in zich zelf maken in den dienst van hun godheid. In het
bekende verhaal lezen wij de woorden: „en zij riepen met
luider stem, en zij sneden zich zelven met messen en met
priemen, naar hunne wijze, totdat zij bloed over zich uit
1 ) . Men zegge hier niet dat dit immers insnijdingen-storen"
in het lichaam waren, de opmerking zou bedenkelijk nauw
zijn. Alsof het niet mogelijk ware insnijdingen ook-keurig
in de ziel, in het leven der ziel te maken! Als we een
oogenblik geduld willen hebben, zullen we de historie van
Karmel vlak bij ons voelen. Ik vermoed namelijk wat men
hier zal willen antwoorden, men zal zeggen: vergeet toch

} 1 Kon. 18 : 28.
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niet dat wij bij Darwin met een uitzondering en wel met een
schitterende uitzondering te doen hebben, de stuwkracht van
zijn genialiteit dreef hem zoo eenzijdig in ééne richting; ver~
geet bovenal niet dat wij daaraan te danken hebben den
machtigen vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek
der laatste jaren. Het is zeker goed dit alles niet te ver geten, maar het is nog beter in dit alles zich zelf volkomen
te verstaan. In de tweede vermaning om niet te vergeten
zijn wij reeds aan den voet van den Karmel gekomen. Overgezet in een taal, die dichter bij het leven komt, staat hier
immers niets anders dan dit: legt u zelf maar op het altaar,
o gij groote en kleine Darwins, als de wetenschap maar
vooruitgaat! Hier duikt weer op het Geheel ditmaal de
vooruitgang der wetenschap dat het offer van een der
deelera ditmaal den arbeider zelven komt vergen. In
het bovenstaande schoone getuigenis omtrent Darwin, dat
wel niemand weerspreken zal, is er maar ééne zaak afwezig,
namelijk de barmhartigheid, wel te verstaan bij ons!
Ook dunkt mij niet volkomen juist wat er gezegd wordt over
de uitzondering, of liever de strekking van de opmerking
onderschrijf ik niet geheel. Er was in het geval van Darwin
zeker een uitzondering, er was hier de stuwkracht der
genialiteit, maar men rekene toch ook niet weinig voor de
stuwkracht der bekrompenheid, vooral als men in zulke
bekrompenheid zich stijven laat door een voornaam abstentionisme, dat ons veroorlooft en ten slotte oplegt ons olym
pisch te houden binnen de enge grenzen van de een of andere
vakstudie. Men moet niet vergeten dat er napoleontische,
in één richting gaande naturen zijn van allerlei afmeting,
van kleine afmeting vermoedelijk het meest. Het is hier
niet allereerst de vraag van groote of kleine naturen, de
vraag, waarom het gaat, is en blijft immers: welke soort
van opvoeding geven wij dagelijks aan onzen geest? Er zijn
onderzoekers, die als twee druppelen waters gaan gelijken
,
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op den visscher uit ik weet niet welk drama, die, toen zijn
heer, de eigenaar van het vischwater, gestorven was, al het
aandoenlijke van het geval samentrok in het ééne zeggen:
„he was so fond of fish."
Ik kies een ander voorbeeld. Ik noemde reeds het bekende
5de hoofdstuk uit Stuart Mill's Autobiography, waarin hij de
verwoesting beschrijft, die een onverpoosde, door niets in
evenwicht gehouden analyse in zijn innerlijk leven had aan~
gericht. Hij schrijft daar de volgende woorden neer:
In vain I sought relief (in my dry heavy dejection) from my
favourite books; those memorials of past nobleness and greatness
from which I had always hitherto drawn strength and animation.
I read them now without feeling, or with the accustomed feeling
m i n u s all its charm; and I became persuaded, that my love of
mankind, and of excellence for its own sake, had worn itself
out ... Analytic habits may thus even strengthen the associations
between causes and effects, means and ends, but tend altogether
to weaken those which are, to speak familiarly, a mere matter
of feeling. They are therefore (I thought) favourable to prudence
and clear-sightedness, but a perpetual worm at the root both of
the passions and of the virtues, and, above all, fearfully undermine all desires, and all pleasures, which are the effects of
associations .... All those to whom I looked up, were of opinion
that the pleasure of sympathy with human beings, and the
feelings which made the good of others, and especially of
mankind on a large scale, the object of existence, were the
greatest and surest sources of happiness. Of the truth of this
I was convinced, but to know that a feeling would make me
happy if I had it, did not give me the feeling. My education,
I thought, had failed to create these things in sufficient strength
to resist the dissolving influence of analysis, while the whole
course of my intellectual cultivation has made precocious and
premature analysis the inveterate habit of my mind."
En dan vertelt Mill hoe zijn gestorven gevoel weer begon te
herleven door lectuur van de Memoires van Marmontel, van

157
Wordsworth's gedichten etc. Een passage uit de genoemde
Mémoires beweegt hem tot tranen: „I was moved to tears.
From this moment my burden grew lighter. The oppression of
the thought that all feeling was dead within me, was gone.
I was no longer hopeless: I was not a stock or a stone. I had
still, it seemed, some of the material out of which all worth of
character, and all capacity for happiness are made . . . . The
other important change which my opinions at this time underwent, was that I, for the first time, gave its proper place, among

the prime necessities of human-well-being, to the internal culture
of the individual... . The maintenance of a due balance among
the faculties, now seemed to me of primary importance."
Bij het aangehaalde sta ik ditmaal niet stil, ik wil alleen
in een van de onderstreepte uitdrukkingen een overgang
zoeken van de gegeven voorbeelden tot een meer principiëele
bespreking, los van alle voorbeeld. Die overgang is noodig.
Want ik begrijp zeer goed dat ik, zonder zulk een besprer
king, enkel met voorbeelden en algemeene opmerkingen, het
préciese punt toch eigenlijk nog niet bereik, ik begrijp wel
dat men ten slotte altijd weer met eenigen schijn van recht
zal kunnen staande houden dat wij bij Darwin en Mill te
doen hebben met uitzonderingsgevallen. In het geval van
den laatsten zal men mogelijk nog iets anders zeggen, en
wellicht willen spreken van een pathologisch verschijnsel.
Schrijft Mill zelf niet: „I was in a dull state of nerves?"
Daarmee is immers alle zwarigheid opgelost, maar enkele
bladzijden verder schrijft hij: „in all probability my case was
by no means so peculiar as I fancied it, and I doubt not
that many others have passed through a similar state." Mij
dunkt, de zwarigheid is er weer. Op deze wijze komen wij
er niet uit. Daar komt nog bij: deze manier van zwarigr
heden oplossen, nl. door een beroep op de tegenwoordig zoo
veel vernoemde zenuwen, dunkt mij wel wat heel eenvoudig.
Past men dit procédé eenigszins ruim toe, dan wordt wel-
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haast ieder, in -wie nog iets omgaat, een zenuwlijder! Zoo
worden wij het slachtoffer van een veel gebruikten, immers
zeer verleidelijken kunstgreep, die hierin bestaat dat wij door
een naam, een loketnaam op eerbiedigen afstand van ons
houden zekere onwelkome dingen, die al te regelrecht op
ons aankomen. Menschen, die exact- gierig zijn, noemen zich
zuinig, en alles is weer in rust, menschen, die zich zelf
nadrukkelijk hebben aan te klagen, laten zich aanleunen dat
er vermoedelijk zenuwen onder loopen. De afstand is hier
al te eerbiedig! Weinigen verstaan dat het barmhartigheid
kan zijn tot iemand te zeggen: gij zijt schuldig, 't is maar
de vraag hoe men het zegt!
Maar nu ter zake. Mill schrijft: „analytic habits ...
are a perpetual worm at the root both of the passions and
of the virtues." Onze overleden landgenoot Bellaar Spruyt
gebruikt ergens 1 ) het beeld van vergif. De vermindering
van het nationaliteitsgevoel bij vele beschaafde Europeanen
in de 19e eeuw houdt Spruyt voor een der vele gevolgen
van de toepassing der natuurwetenschappelijke methode op
de geestelijke wetenschappen. „De natuurkundige" zegt hij,
„heeft geleerd zich bij zijn onderzoek van alle gevoel te
spenen, en men heeft begrepen dat men ook bij de beoefening van zielkunde en geschiedenis niet beter kon doen
dan zijn voorbeeld na te volgen. De vraag daargelaten, in
hoeverre dit mogelijk is, valt het in het oog, dat die methode
voor den onderzoeker even gevaarlijk is als het innemen van
een vergif, dat wel langzaam maar zeker werkt." Ik betreur
hier twee dingen, vooreerst dat hetgeen hier gezegd wordt
in zulk een afgelegen hoekje vrij wel zonder actie blijft; het
volk- kan immers deze dingen niet verstaan, en de geleerden
1 ) In een opstel: een Kapenaar over vaderlandsche geschiedenis (Volksalmanak, uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't Algemeen. 1892,
p. 23 en v.)
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laten zich wel niet inlichten door een Volks -almanak. Maar
ten andere betreur ik nog meer dat Spruyt zelf, een man.
„fairly educated all round," zijn gedachte hier niet uitvoeriger, of liever voldoende pricipiëel en dus principieelafdoende heeft toegelicht. Men moet zulke dingen niet zeggen
of, als men ze zegt, moet men ze toelichten tot het uiterste toe,
anders dreigt hier weer de diagnose dat er onder het gebruik
van zulk een sterk beeld overdrijving, misschien wel „zenuwen
loopen." De zenuwen zitten immers overal, vooral de gedachte
aan zenuwen! Wat bedoelt Spruyt eigenlijk? Bedoelt hij
het gebruikte beeld van vergif in zijn vollen, eerlijken en
harden zin? Of ducht hij de door hem aangeduide gevaren
enkel en alleen bij overbrenging van de natuurwetenschap

methode op de door hem genoemde terreinen? Of-pelijk
ook, meent hij wellicht dat in de toepassing van de natuurwetenschappelijke methode, ook op haar eigen terrein, schuilen
kan een schadelijke terugwerking op den eigen geest van
den onderzoeker, zoodat deze geest nu ongemerkt onder demethode, in haar knechtschap komt? Altemaal vragen, waarop
wij hier geen antwoord ontvangen. Ik wil thans beproeven
wat Spruyt zooveel gemakkelijker en altijd veel beter had.
kunnen doen.
Ik sprak dan van de natuurlijke gravitatie, die in aard
en wezen van het natuurwetenschappelijk onderzoek schuilt.
Wat bedoelt dit onderzoek? Het bedoelt, als ik reeds te
kennen gaf, de logische bearbeiding, de logische constructie
der stoffelijke verschijnselen. De natuurwetenschap zoekt
Oorzaken en zij zoekt Wetten, niet meer, niet minder, niets
anders, al haar arbeid is gericht op het Algemeene. Ook in
ons dagelijksch leven gebruiken wij algemeene woorden,
algemeene begrippen; in elke gewone beschrijving der werker
lijkheid is er reeds een zekere abstractie, een zekere
vereenvoudiging en classificatie, maar onbewust, niet onverr
mengd logisch. In al zulke begrippen blijft er immers een
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warme, bloeiende achtergrond van aanschouwelijkheid. Het
natuurwetenschappelijk denken nu bedoelt dezen aanschour
welijken achtergrond uit onze begrippen terug te dringen
en zoo mogelijk geheel te verwijderen, omdat alleen op deze
wijze de stoffelijke wereld in ons denken kan ingaan. Hieruit
volgt dat -een natuurwetenschappelijk begrip des te volkomener
zal zijn, naarmate de aanschouwelijke wereld der ervaring,
de bloeiende empirische werkelijkheid, het individueele
karakter van deze werkelijkheid, of hoe men het verder
noemen moge, uit zijn inhoud verwijderd is, naarmate dus
zulk een begrip minder werkelijkheid inhoudt. In allerlaatster
instantie moet het der natuurwetenschap te doen zijn om
mathematische formuleering van wetten der beweging. Wil
men de abstracte zaak wederom een weinig plastischer uit~
drukken, men zou de hier bedoelde richting op het algemeene,
en natuurwetenschappelijk èn platonisch, kunnen beschrijven
met de woorden van den ouden Jacques Amyot uit zijn Les
amours pastourales de Daphnis et Chloé 1
quants et quantes
de Daphnis et de Chloés sont morts sans que puissent iamais
mourir ny Daphnis ny Chloé!" De Daphnis- en Chloéexemplaren sterven, de Daphnis en Chloé -soort blijft.
Natuurwetenschappelijk en platonisch zeide ik, want de
moderne natuuronderzoeker is in een zekeren zin Platonicus.
Beter dan ik het zeggen kan, wordt dit door Windelband op
fraaie wijze aldus verduidelijkt: „so anschaulich ihre Ausgangsr
punkte sein mogen . . . . die Naturforschung lásst echt
platonisch das einzelne Sinnending, das entsteht and ver~
gieht, in wesenlosem Scheme hinter sich and strebt zur
Erkenntniss der gesetzlichen Notwendigkeiten auf, die in
zeilloser . Unwandelbarkeit uber alles Geschehen herrschen.
Aus der farbigen Welt der Sinne práparirt sie ein System von
) : „

1 ) 1559; ik ken alleen de Engelsche vertaling van Angel Day; Daphnis
and Chloe, reprinted from the unique original and edited by Joseph Jacobs, 1890.
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Konstruktionsbegrif f en heraus, in denen sie das wahre, hinter
den Erscheinungen liegende Wesen der Dinge erfassen will,
eine Welt von Atomen, farblos and klanglos, ohne allen
Erdgeruch der Sinnesqualitten, der Triumph des Denkens
liber die Wahrnehmung. Gleichgiltig gegen das Vergangliche,
wirft sie ihre Anker in das ewig sich selbst gleich Bleibende;
nicht das Verânderliche als solches sucht sie, sondern die
unveränderliche Form der Veranderung" 1 ) . Heb ik in het
bovenstaande aard en wezen van het natuurwetenschappelijk
onderzoek juist getroffen, dan spreekt het, dunkt mij, van
zelf, dat het teleologisch gezichtspunt, zelfs in den meest
verdunden zin, niet kan gemengd worden in het onderzoek
zelf; ik kan mij begrijpen dat het pogen om dit toch op de
een of andere wijze te doen, den natuuronderzoeker een
weinig ongeduldig moet maken. Wat kan wetenschap op den
een of anderen „dogmatischen grondslag" hier beteekenen?
Men formuleere en beschrijve dan eens een andere methode
van wetenschap! Maar ter andere zijde moet ik even
nadrukkelijk verklaren dat ik den denker niet verstaan kan,
die alle teleologie nu ook stelt buiten zijn wereld,- en levensbeschouwing. Dit dunkt mij volkomen gelijk te staan met
de zinlooze meening, dat een fraai grieksch beeld samen schommelt, samentrilt uit bewogen marmer - atomen, uit een
hoop in beweging gebracht marmergruis. In het jaar 1852
deed de beroemde engelsche natuurkundige Sir David
Brewster in een vergadering van Britsche natuuronderzoekers
te Belfast een mededeeling over een half (plan) -convexe
lens van bergkristal, die in de puinhoopen van Ninive

1 ) Men zie de reeds aangehaalde Rede, p. 18; verlangt men in deze
materie uitvoeriger onderricht, men raadplege o.a. die Grenzen der naturwissenscha ftlichen Begriffsbildung. eine logische Einleitung in die historischen
Wisschenschaften, von Dr. Heinrich Rickert, Erste Hálfte. 1896, Zweite
Half te, 1902.
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gevonden was. Niemand kwam toen op de gedachte dat
deze lens door anorganische krachten uit een natuurlijk
kristal ontstaan was, ieder hield het er voor dat zij voor
een optisch doel door de oude Assyriërs als brandglas moest
geslepen zijn 1), Meent men soms dat zelfs onze automatische
toestellen zonder nadenken ontstaan, zoo van zelf welig
opbloeien uit ons plaveisel? In deze orde van denkbeelden
vervangt men God almachtig door het almachtige toeval,
of door een oneindig langen tijd, waaraan hier nooit gebrek
is: Caspar Hauser kan hier best een nieuwe Ilias schrijven,
maar men moet op ettelijke myriaden van jaren niet zien:
geef hem b.v. 100 jaar voor een letter en 1000 jaar voor een
woord, etc., hij zal er stellig wel komen! Sommige geesten,
die sterk in de weer zijn om den geest te „entgeisten" >
moeten toch, als zij er nog toe in staat zijn, eens een aan~
dachtig e studie maken van Fechner's Parabel vorm Plane der
,

Planlosigkeit! 2)
Maar ik keer terug in het spoor van mijn bedoeling.
Indien ik het wezen van het natuurwetenschappelijk denken
goed gevat heb, zal het ons door bovenstaande opmerkingen
duidelijk geworden zijn, dat de natuuronderzoeker in zijn
arbeid voortdurend leeft en leven moet in de ijle lucht van
groote en steeds verder grijpende generalisaties, in den fijnen
ether van het meest afgetrokken denken, in welken ether de
volle ademhaling van den geheelen mensch voortdurend
moeilijker wordt. Alleen terloops merk ik op dat zwakte
van gevoel wel niet behoeft te liggen, maar toch zeer zeker
kan liggen reeds aan den wortel van onze wetenschappelijke
voorkeur. Men denkt dan louter-causaal, d. w. z. men ziet.
af, men moet afzien van alle waarde, van alle waardebepa~
1) Ik ontleen dit gegeven en wat ik, iets verder, over Caspar Hauser
zeg aan het reeds genoemde boekje van Kranig. p. 212 en 335.
2) Die Tagesansicht, etc. p. 128.
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ling, die hier immers onmogelijk is. Binnen den kring der
zuiver genetische verklaring is er enkel co-existentie, -ver~
andering, opeenvolging, wet van verandering, wel voortgang,
maar geen vooruitgang. In een louter~causale beschouwing
van het bestaande is er geen plaats voor de idee van recht,
van verplichting; er is hier enkel macht, alleen existentie,
alles is wat het wezen kan en wezen moet. Wij menschen
zijn hier niets anders dan dingen, natuurobjecten, een stuk
natuur, als al het andere, een ,,voorbijgaande groepeering",
als men pleegt te zeggen. Men denkt nomothetisch, d. w. z.
de causale verklaring loopt van zelf uit op herleiding tot
algemeene wetten, hier kan het enkele, het bizondere ver~
schijnsel, wederom uit den aard der zaak, niet de minste
beteekenis meer hebben, althans niet behouden, het moet
verwaarloosd worden. Om nu het beeld van Spruyt weer
op te vatten: hier schuilt, dunkt mij, het sterkste vergif, of
misschien beter zijn sterkste werking: al het enkele en bizonn
dere moet hier achtergelaten worden „in wesenlosem Scheme".
Maar, vergeten wij het niet, tot dien wezenloozen schijn
behoort nu de geheele aanschouwelijke werkelijkheid, behoort
het eigene, het warme en bloeiende individueele en persoon~
lijke leven, in één woord die gansche wondere wereld, waarin
ten slotte al onze moeite, al onze strijd, al onze vreugden
en smarten liggen.
Wil men nu alles duidelijk samenvatten, wat hier samenhoort, dan verkrijgen wij drieërlei. 1 0 . Men zoekt oorzaken en
wetten, maar er is meer dan oorzaken en wetten, er is nog
iets anders. 29. Door eenzijdige, in één richting gaande
intellectueele bemoeiing geraken wij verwijderd van den inhoud
der geesteswetenschappen. Vroeger zeide ik: „geen tijd voor
iets" wordt ongemerkt „geen orgaan er voor ", wij kunnen dit nu
beter aldus uitdrukken: door uitsluitend nomothetisch denken,
waaraan wij onzen geest dagelijks gewennen, verliezen wij den
greep, het vermogen van wat Windelband het eigenlijk histo-
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risch, het idiographisch denken noemt. De kunstterm ') is wat
vreemd, maar niet moeilijk te verduidelijken, in 't Hollandsch
gezegd, is de bedoeling deze: wij verliezen de aandacht, den zin,
de belangstelling, de liefde voor het enkele, het bizondere en
éénmalige verschijnsel, voor het individueele en het persoon
Wij raken, zonder veel van Griekenland te weten,-lijke.
verstrikt in wat W. noemt de eenzijdigheid van het grieksche denken, daarin bestaande dat men hangen blijft, „am
Gattungsmassigen." Bizonder fijn is zijn opmerking over
de christelijke philosophie, die in de patristiek het historisch
beginsel zegevierend verdedigd heeft tegenover het hellenisme.
„In het middelpunt van hare wereldbeschouwing stonden
van meet aan de val en de verlossing van het menschelijk
geslacht als eenmalige feiten. Dat was het eerste groote
en sterke gevoel voor het onvervreemdbare metaphysisch

recht der historiek, om nl. het verledene in deze zijne één
niet te herhalen werkelijkheid voor de herinnering-malige,
der menschheid vast te houden." 2 ) Zeker, ook de geestes~
wetenschappen kunnen nomothetisch behandeld worden, al
vraagt men zich wel af wat men bij 't begrip historie nog
denkt, als zij opgevat wordt als natuurwetenschap, maar
dit thans daargelaten, op den nomothetischen weg raakt
men niet tot den inhoud der genoemde wetenschappen, men
komt er niet in, d. w. z. men blijft er buiten. Met name
in het historische komt ten slotte alles aan op de levende
reproductie van het verledene, op wat Windelband noemt:
„die ,liebevolle Ausprágung des Besonderen," op „die Aufgabe,
irgend ein Gebilde der Vergangenheit in seiner ganzen indi~

viduellen Ausprágung zu ideeller Gegenwartigheit neu zu

1) Men zie de reeds aangehaalde Rede.
2) T. a. p. P. 22, 23: „was so vom individuellen Menschenleben gilt,
das gilt erst recht von der Gesammtheit des geschichtlichen Prozesses; er
hat nur Wert, wenn er einmalig ist" ik cursiveerde.
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beleben." 1 ) Met louter logische middelen zal men hier niet
ver komen. Zonder zulk een levende reproductie loopt hier
alles uit op een tweede begrafenis: de menschen werden
eens begraven; als nu in hetgeen door woord of afbeelding
of nawerking van hen overbleef, de „stem des bloeds" niet
meer vernomen zou worden, wordt alles ten tweede male
begraven. Wat verstaat een gewone „Naturwissenschaftler"
van dit idiographische denken?
3 0 . Bij dit alles komt nu ook nog dat sommigen de ver~
keerde gewoonte hebben ingevoerd om het natuurwetenschappelijk denken als het wetenschappelijk denken bij uit~
nemendheid, als het éénig zuiver-wetenschappelijk denken te
verheffen en te verheerlijken. Kant was reeds op dezen weg,
toen hij wetenschap „treiben" noemde: het blootleggen van
het mechanisme van een verschijnsel. Dit is juist en onjuist
beide, dunkt mij. Op zich zelf is er niets tegen de grenslijn
op deze wijze te trekken, als men hier nu ook maar in de
hand had en houden kon de werking van lof en blaam. Maar
in een wereld als de onze weten wij wel hoe laat het is,
als een bepaalde wijze van denken zoo sterk verheerlijkt wordt
als de éénig-wetenschappelijke. Velen vliegen nu op deze
stralende glorie toe, soms als de mug in 't witte kaarslicht.
Door deze wijze van afbakening zal er, in verband met de
bedoelde werking van lof en blaam, niet veel terecht komen
van wat Windelband noemt „vollen Sinn fur die Rigenart
historischer
2
Ik besluit thans. Ik heb, meen ik, het een en ander bij
elkander gesteld om aan te toongin dat in aard en wezen
van het natuurwetenschappelijk onderzoek een natuurlijke
,

112

)

1) Rede p. 16, ik cursiveerde: „der Historiker hat an Demjenigen was
wirklich war, eine ähnliche Aufgabe zu erfüllen, wie der Künstler am Demjenigen was in seiner Phantasie ist."
2) T. a. p. p. 14.
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gravitatie, een sterke overhelling naar de ongevoeligheid, de
gevoelloosheid schuilt. Als er hier niet gewaakt wordt, ont~
staat er wat iemand teekenachtig noemde: „an arctic intellect", ontstaat er verintellectualiseering, instrumentwording
van den geest. Darwin zelf drukte het aldus uit: „my mind
seems to have become 4, kind of machine for grinding general
laws." De geest is hier gekomen onder den ban van het
natuurwetenschappelijk denken, zoodat wij ten slotte onze
methode niet meer vrij hanteeren, maar ondergaan; de geest
is ongemerkt geworden een onpersoonlijk mechanisme van
intellectueelen arbeid, een verdwijnend klein onderdeel van
een zielloos cultuurproces, dat ons grijpt en weer vallen
laat, als het ons gebruikt heeft. Men gelooft hier zeer
weinig meer aan den geest; het materialisme is niet moeilijk
te weerleggen, de zelfstandigheid van den geest kan zeer wel

aangetoond worden, maar wat zal de geest nu met zich zelf
doen? Hij is geworden een onvrije zijde van de natuur
vervlochten in de natuurzijde van het bestaande. 't Klonk
wel triomfantelijk, toen wij zeiden dat wij bezig waren de
natuur aan ons te onderwerpen, maar in stilte werd de zaak
omgekeerd: de natuur heeft ons aan zich onderworpen. Een
knechtschap kan hier ontstaan, sterker en smadelijker dan de
meest nomistische religie ooit aan haar belijders heeft opgelegd. Den term „bankroet der wetenschap" versta ik niet,
maar, als het noodig is, moeten wij toch wel kunnen ver~
staan den term: bankroet van den wetenschappelijken mensch.
De vooruitgang der wetenschap is immers te duur gekocht,
als hij gekocht en betaald moet worden met achteruitgang
van ons zelf. Fechner drukt dit alles met één woord uit,
als hij zegt dat onze natuuronderzoekers bevangen zijn in
de „Nachtansicht."
Met het oog op deze overwegingen behoort elk natuur~
onderzoeker te onderzoeken, niet zijn methode, wat zeker
overbodig mag heeten, maar wèl haar werking, haar terug~
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werking op den eigen geest. Iemand heeft eens gezegd: nooit
was de wereld meer wereld dan tegenwoordig, ik maak dit
thans niet uit; ook bedoel ik dit woord niet in vulgair
materialistischen zin, maar wèl in dezen zin dat het eeuwige,
zelfs in zijn zwakste intensiteit, bezig kan zijn uit ons
wezen, uit de wereld zonder gerucht en spoorloos weg te
trekken. Er is geen ontkomen aan het dilemma: is het
Christendom met zijne ziel van eeuwige waardij werkelijk
een pathologisch verschijnsel, dan zijn ook de eindige dinr
gen in waarheid alles, dan moeten wij, om het oneindige
te vinden, „naar alle zijden in het eindige gaan" (Göthe):
in het eindige, het vermoeiend quantitatieve en menigvuldige
des levens, dat onophoudelijk „zijn bonte tapijten weeft."
„De levenswijn is dan uitgeschonken" 1 ) , en de laatste toer
vlucht wordt hier niet zelden een ingespannen, rustelooze
arbeid, die voor menig-en dieperen geest een travestie voor
vertwijfeling is. Er is kans op dat men zich door Fechner
eerder zal laten gezeggen dan door mij, daarom sta hier
zijn ernstig woord „ohne Abschlusz im religiösen Glauben
f hrt die Wissenschaft hin and her ohne Ziel, oder findet nur
im Leeren das Ziel .... Die schlechteste Religion, so lange
sie noch den Namen Religion verdient, ist besser als keine.
Das ândert sich nicht and wird sich nie ändern, wenn auch
der Physiolog vor dem geslachteten Hunde, der Chemiker vor
dem geheizten Of en selbst nichts von diesem Wehen, das
durch die Weltgeschichte geht, spüren, and meiven sie kunne
ohne das auskommen. Sie wurde lieber ohne Physiologie
and Chemie als ohne das auskommen" 2 ) . En elders: „was
kümmert's endlich, ob die Welt idealistisch oder materialistisch
todt sein soli, einen Geist aus Worten oder keinen hat? Mit
jenem ist der Idealismus freigebig genug; die wahre Lebens~

ƒrage aber ist, nicht, ob die Welt einen Geist, um den nur
1) Macbeth, A, 1I, Sc. 3,
2) Die Tagesansicht, etc. p. 58: ik cursiveerde.
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wit wissen, sondern der auch um uns Weisz, hat" 1), Een
waarin
Meerdere, dan Fechner heeft het woord gesproken
„wat baat
ik mij slechts een kleine inlassching veroorloof
het een mensch, zoo hij, ook causaal en nomothetisch, de
geheele wereld gewint, en lijdt schade aan zijne ziel ?" 2)
B. Het terrein van de historische wetenschappen. Zou
het ook op dit gebied kunnen gebeuren dat wij onder onze
methode komen, in plaats van boven haar te blijven staan,
dat wij haar ondergaan, in plaats van haar vrijelijk te hanook hier mogelijk dat een onverpoosde, door-tern?Ish
niets in evenwicht gehouden analyse in stilte ernstige ver
woestingen aanricht, dat wij ongemerkt het slachtoffer worden
van een eenzijdig-causale, mechanistische opvatting van het
wetenschappelijk denken? Het baat natuurlijk niet dit zonder

meer te verzekeren, het moet kunnen bewezen worden; de
verzekering zonder meer, d. w. z. de goedkoope verzekering
zou toch ook van zeer weinig -ernst getuigen. Ik ga thans
mijn stellige vrees motiveeren, ik ga mijn overtuiging dat
hier werkelijk de bedoelde ernstige schade gedurig dreigt,
zoo duidelijk mogelijk toelichten. Door analyse moet ik
aantoonen dat de analyse veel kwaad kan doen; als het
ware experimenteel moet ik „the dyer's hand" ook hier laten
zien. Ik heb één paedagogisch~principiëel bezwaar en een
vijftal principiëele bezwaren tegen sommige critische prak~
tijken, bezwaren, die alle, behalve het laatste, de een of
andere zijde der schade, hier bedoeld, naar voren brengen.
1 0 . Het paedagogisch-principiëel bezwaar. Ik heb vroeger
vrijwel alle stadiën opgenoemd van den weg, waarlangs men
komen moet tot de gedachten van een auteur: zuivere tekst,
zuivere samenstelling, „milieu" en mogelijke afhankelijkheid,
1) Lieber die Seelenfrage, p. 7: ik cursiveerde.
2) Matth. 16:26.
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waarin een schrijver van anderen verkeert. Natuurlijk heb
ik dit niet zoo bedoeld dat men dezen weg bij ieder vers
van ieder kapittel mechanisch in deze volgorde moet afwanr
delen, maar wél heb ik bedoeld dat de bemoeiing met een
auteur in de hoofdzaak zoo en niet anders geschakeld ligt,
dit is de wetenschappelijke weg en geen andere. Ik heb ook
reeds opgemerkt dat men onderweg en tusschen-in telkens
uitlegt, de uitlegging telkens als middel bezigt, maar het is
toch zoo dat de eigenlijke, de opzettelijke en rechtstreeksche,
de finale exegese als doel, d.w.z. de synthese, de synthetische
bemoeiing met den inhoud, de levende aanraking met den
inhoud achteraan komt. Komt zij werkelijk achteraan en
wat verstaat men onder dit „achteraan komen "? In deze
vraag schuilt hier alles. Meent men inderdaad dat de levende
aanraking met den inhoud en anders is er immers geen
wezenlijk verstaan zoo van zelf bij ons neerstrijkt aan
het einde van den analytischen weg? Indien men dit meenen
zou, zou men zich bizonder vergissen. Het geheel is hier
niet gelijk aan de som van zijn deelen. Het is toch niet
zoo dat men zou kunnen zeggen: zuivere tekst + zuivere
samenstelling + „milieu" + afhankelijkheid van den auteur
is inhoud. Wie hier dieper doordenkt, zal dit ook niet
kunnen meenen, hij zal mij toegeven dat de aanraking met
een inhoud van eenige beteekenis altijd een zekere acte van
intuïtie, van divinatie insluit, nog liever: een uitvloeisel van
congenialiteit is; over de vreemde woorden handel ik straks.
Maar indien men mij dit alles nu toegeeft, voelt men dan
toch niet dat in een uitgebreide critische stof een ernstig
gevaar schuilt, het gevaar namelijk dat jonge geesten van
gewone afmetingen blijven steken in het kreupelhout van den
analytischen weg, dat zij aan den inhoud eenvoudig niet
toekomen, dat zij verliezen, of liever nooit krijgen wat iemand
met een gelukkige uitdrukking noemde: „a marvelous sensitiveness for values?" Zoo licht is er „Entwerthung", nog
-
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veel lichter ,, Umwerthung" van waarde, en dat niet enkel
bij de Nietzsche's! Zijn er geen jonge menschen, die al het
werk van voorbereiding streng - wetenschappelijk achten
't zou wel jammer zijn, als ook zij dit verleidelijk woord niet
eens gebruiken zouden en die nu voorts al wat wezen~
lijke aanraking met den inhoud moet geven, onnoozel rekenen
onder de •„maar subjectieve beschouwingen ?" Zoo iemand
is subjectief en objectief onnoozel, hij is onnoozel all round.
Wie aan zoodanige exacte richting van den geest voet geeft,
wie haar in de hand werkt door een uitgebreide stof van
oefening, snijdt met eigen nijvere hand het beste stuk weg
uit de vorming van jonge menschen en daarmee uit de alge~
meene cultuur. Er kan geen letter af van de schoone woor-den van Von Wilamowitz-Moellendorf f : „de philoloog begilde

-

zich niet in dat hij met een beetje Grieksch en den toover

-

staf der fameuze mehode tot werkelijk verstaan in staat zou
zijn. Dit alles gaat in het beste geval het sterfelijk lichaam
der gedichten aan. In waarheid is reeds, om dit sterfelijk
lichaam te verstaan, de gansche philologie noodig, tot de ziel
,echter zal ook hij slechts doordringen, „wenn er mit voller
Seele daran gekt," en de spreuk van Demokritos behartigt,

ra tga Eovra neq y,uara cgocoty avi9pc&'owt W ECxvvrat, fleffloiert
bÈ o É,ucs z lv e6^Éwoiv ógyíotaty c6nriu^s. 1 )" In
deze keurige woorden is kostelijk gezorgd voor allen; er is
gezorgd voor de gerustheid van hen, die altijd over „exact"
spreken, de gansche philologie wordt immers conscientieus
noodig geacht voor het verstaan van het sterfelijk lichaam
der gedichten, geen verstandig mensch verlangt ook maar
iets minder, maar dan blijft over, ja, er blijft over zoo iets
•als de ziel! Zonder deze kleinigheid blijven wij midden
in het zielegruis! Wij moeten er toch met alle kracht, die
in ons is, voor zorgen dat wij geen fiEflq^otde wereld
,

1)

Euripides Herakles, II, p. 8.
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inzenden, ik heb reden te onderstellen dat hun aantal daar
reeds groot genoeg is.
Het is hier natuurlijk niet de vraag of de voorganger zelf
een der stadiën van den genoemden weg voor zich zelf wil
maken tot een opzettelijk en relatief zelfstandig voorwerp
van onderzoek, 't is ook niet de vraag of hij dit bij wijze
van oefening met en voor zijn leerlingen zal doen door middel
van een zeer beperkte stof; maar wie hier den gouden draad,
die naar het doel voert, laat glippen, wie onpaedagogisch
alle evenredigheid in den paedagogischen toestel uiteenrukt,
moet weten dat hij zich vergrijpt aan het beste. Op ons
terrein (en natuurlijk mutatis mutandis ook daarbuiten) heeft
Hermann Gunkel volkomen gelijk, als hij zegt: „wir durfen
nicht nur gelehrte Notizen hauf en, sondern wir mussen durch
alles dies durchdringen zu einem innern, nachfuhlenden,
wahren Verstandnis der Manner des Alten Testamentes and
besonders ihrer Religion. Wer sick Theologe nennt, muss die
Religion studieren; alles Uebrige muss ihm Nebensache sein.

Eine nur vorwiegend philologische, archeologische oder ,,kritische" Behandlung des Alten Testamentes ist eine ungenugende
Behandlung des Alten Testamentes" 1 Ik heb nog niet ge~
zien dat dit onvoorwaardelijk en onbewimpeld is toegestemd,
maar het kan zijn dat mij de juichtonen over deze woorden
ontgaan zijn. Dit is ook wat ik zou willen noemen de
waarheid der eerste negen bladzijden van Dr. Kuyper's be
kende Rede van 1881 2 ) . Hij protesteert daar m.i. volkomen
terecht tegen wat hij noemt „de .hypertrophie der critisch~
letterkundige studiën ", die „de in de economie der godge
) .

1) Handkommentar zum Alten Testament, herausgegeben von W. Nowack,
Genesis, übersetzt and erklârt von Hermann Gunkel, 1901, Vorwort. Gunkel
cursiveert zelf.
2) De hedendaagsche Schriftcritiek in hare bedenkel ijke strekking voor
de gemeente des levenden Gods, Rede, bij het overdragen van het rectoraat
der Vrije universiteit, 20 Oct. 1881.
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leerdheid liggende orde omkeeren", tegen de „valsche proporr
tiën, waarin men de historischrcritische inleidings- studiën
drijft." Maar al wat hij nu verder zegt, heft helaas weer
de mogelijkheid op van een zuiver en onbevangen historisch
verstaan van den tekst, van een ernstige, niet~docetische
behandeling van historische problemen. Wie niet voelt dat
wij hier allen voor een groote moeilijkheid staan, heeft het
probleem niet tot in zijn diepste wortelen doorgedacht. De
analyticus loopt gevaar dat hij ten slotte de leege schaal in
de hand houdt, de man der synthese loopt gevaar dat hij
zijn eigen aprioristische bedenksels voor de kern aanziet.
Wat ik genoemd heb de souvereiniteit der dingen, ligt niet
voor het grijpen, al moet zij gegrepen worden, 6etxvvrat zegt
de oude Democritus heerlijk. Wie glimlacht over dit aEíxvvzcat,
zal met zijn historisch onderzoek ten slotte glimlachen in de
koude; wie zijn historisch geweten omkoopt met het eerlijkst
bedoelde apriorisme, blijft óók alleen met fraaie ijsbloemen
op zijn vensterglas. Ik dacht dat er, in plaats van verbitte-.
ring, een schoone wedijver kon zijn om elkander onbevangenheid te leeren, d. w. z. om elkander uit een mogelijke gevangenis uit te leiden.
In ieder geval: een uitvoerige stof en daarover heb ik het thans
heeft veel op haar geweten.
Zulk een stof maakt vooreerst dat jonge menschen van gewonen aanleg goede dingen niet goed weten, niet goed
kunnen weten, maar wat hebben zij er dan aan? Zij hebben
er niets aan, of neen, ik vergis mij, zij hebben er minder
dan niets aan, want zulk een stof verhindert hen, ten tweede,
te komen in het klimaat van een auteur, en dat is en blijft
toch de hoofdzaak. En ten derde doet een zoodanige stof
hun -een geschikt voorwendsel aan de hand om nu van de
dingen eenvoudig maar geen kennis te nemen, en voorts
mooi weer te spelen met goedkoope verzekeringen, die hun
zelf schade en een ander leed berokkenen.
2°. Het eerste principiëele bezwaar. - Ik kleed dit bezwaar
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in den vorm van een vraag, omdat ik liever niet beschuldig,
maar onderzoeken wil. Wie beschuldigen wil, doet altijd
het veiligst met zich zelf te beginnen; wat de naaste noodig
heeft, volgt dan van zelf wel. Ik vraag dan: kan het zijn
dat ook ons voorgangers de analyse ongemerkt te machtig
wordt, dat ons onder en door den trouwen arbeid het fijner
sensorium, de fijnere aï6h1ccs, waarvan ik reeds sprak, gaat
ontbreken? Ik noem een drietal kenteekenen, een drietal
verschijnselen, die, naar het mij voorkomt, in deze richting
wijzen. Allereerst kom ik terug op de drie vreemde woorden,
die ik straks onder stil protest gebruikte: de woorden intuïtie,
divinatie, congenialiteit. Hoe staat het toch met het gebruik
van vreemde woorden, wanneer is het geoorloofd en wanneer
niet? Mij dunkt, het is slechts geoorloofd in drie gevallen.
Men gebruikt een vreemd woord, als men in de eigen taal
geen eigen woord heeft. Men gebruikt een vreemd woord,
als een begrip, de schakeering van een begrip beter gestempeld wordt door het vreemde dan door het eigen woord.
En men mag een vreemd woord soms gebruiken om zijn
klankwaarde. In ieder ander geval dunkt mij het gebruik
van vreemde woorden ongeoorloofd. Nu laat ik het ongeoorloofde uit een oogpunt van taal voor het oogenblik daar,
maar ik vraag: kan het ook zijn dat de vreemde woorden,
die wij gebruiken, wijzen op weinige vertrouwdheid met de
zaak? Het komt toch voor dat wij van zulke woorden
gebruik maken, als wij niet rechtuit willen of ook niet rechtuit kunnen zeggen, waar het nauwkeurig om gaat. De zaak
ligt ook niet zoo dat het hier zou aankomen op het enkele
woord; als wij geen woorden hebben, dan hebben wij ze
eenvoudig niet. Indien ik het woord intuïtie vertaal door
inzicht, blik op iets, het woord divinatie door ingeving, vermogen van raden, voelt ieder dat we woorden krijgen van
minder duidelijken stempel, van veel zwakker werking. Ook
zielsverwantschap voor congenialiteit staat mij maar matig
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aan. Ik ben dus bereid mijn stil protest weer te laten varen,
maar dan toch alleen onder ééne voorwaarde dat onze hermeneuten en exegeten nu eens een duidelijke en ernstige
poging wagen om ons heerlijk en rechtuit in hollandsche
woorden te beschrijven de zaak, waarop het aankomt, n.l.
het nauwkeurig bedoelde in de vreemde woorden. Men zegge
toch niet dat dit niet mogelijk is, want van deze verlegenheid
maakt natuurlijk het intellectualisme onmiddellijk een naarstig
gebruik; het intellectualisme, dat nooit sterft, wrijft zich hier
de handen en jubelt, niet al te luid: ziet ge wel dat eigenlijk
alles alleen aankomt op een goed verstand, en dat al het
overige niets anders is dan romantiek, mystiek en dergelijke?
Op deze acte van onvermogen, die wij ons zelven uitreiken,
kom ik zoo aanstonds terug.
Ik noem een tweede verschijnsel. Door sommige critici
wordt ons gezegd dat Israël's profeten dikwijl eentonig zijn,
zij (de profeten) zeggen telkens hetzelfde, zij komen gedurig
op dezelfde gedachten terug. Men bedoelt natuurlijk het
eentonige in ma,lam partem. Is hier toch niet, zoo vraag
ik, het handtastelijk bewijs dat men gekomen is buiten den
inhoud, dat men althans bezig is te verliezen de geestelijke,
de levende aanraking met de profeten? Hoe zeldzaam fijn
ziet Göthe de onderscheiden terreinen uit elkander, als hij
ergens zegt: „wollen wir nun den Unterschied zwischen
Poeten and Propheten naher andeuten, so sagen wir: beide

sind von einem Gott ergri f f en and befeuert, der Poet aber
vergeudet die ihm verliehene Gabe im Genusz, um Genusz
hervorzubringen, Ehre durch das Hervorgebrachte zu erlangen, allenfalls ein bequemes Leben; alle übrigen Zwecke
versâumt er, sucht mannichfaltig zu sein, sich in Gesinnung
and Darstellung grenzenlos zu zeigen. Der Prophet hingegen
sieht nur auf einen einzigen bestimmten Zweck; solchen zu
erlangen, bedient er sich der einfachsten Mittel. Irgend
eine Lehre will er verkonden und, wie um eine Standarte,
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durch sie and um sie die Volker versammeln. Hiezu bedar[ es nur, dasz die Welt glaube; er musz also eintónig
werden and bleiben; denn das Mannich f altige glaubt man
Der Prophet musz eintónig
nicht, man erkennt es." 1
werden and bleiben," korter en meer vernietigend voor alle
averechtsche wijsheid kan het bijna niet. De Bijbel zelf
zegt het intusschen nog korter: Jesaia en de zijnen spreken
van een „last", een openbaring van hun God aan hun tijd~
g enooten. De uitlegger, die daarbuiten komt, verliest den
profeet en houdt enkel de stof voor een commentaar over!
Voor de volledigheid voeg ik er nog weder bij: de uitlegger,
die „den last" laat zweven buiten en boven de historie,
verliest óók den profeet, en houdt enkel het weefsel van
eigen gedachten over. Sommige critici moeten toch eens lezen
wat Kierkegaard over de herhaling en over den waren ernst
schrijft. Hij noemt de herhaling „den ernst van het bestaan ",
„de bepaling van het eeuwige in een mensch." Met herhaling
bedoelt hij natuurlijk niet haar naamgenoote, de welbekende
herhaling, die voortkomt uit leegte van ziel. De ernstige man
in volgens hem ernstig juist door de oorspronkelijkheid,
waarmee hij in de herhaling terugkeert. „Alleen de ernst
vermag regelmatig eiken zondag het voorgeschreven kerkgebed
te lezen of vele kinderen te doopen" 2), Nu ben, ik maar bang
dat wij door al ons analyseeren ten slotte in onzen weten~
schappelijken arbeid den zin voor deze kostelijke dingen ver~
liezen, of, als Kierkegaard het ontdekkend uitdrukt, dat wij
komisch worden door „Ernst an unrechter Stelle ". In de
richting van het besprokene ligt ook de reeds door mij ge~
wraakte uitbundige en uitvoerige lof voor den stijl der Godsmannen. Het moet een Profeet, een Apostel bitter vallen in
)

„

,

1) Noten and Abhandlungen zum Westöstlichen Divan, Mahomet; ik.
cursiveerde; over den dichter zou ik eenigszins anders willen oordeelen,.
maar de scheiding der terreinen is zuiver gezien.
2) Zur Psychologie der Sünde, p. 150---155.
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détail geprezen te worden over zijn stijl. Ik versta de verontr
waardiging van Martineau, toch geen strak man van de
rechterzijde, als hij van het spreken over den „stijl van Jesaia"
etc. zegt: „men who neither think nor feel, but only learn,
pretend, and imitate, may make an art out of the deepest
utterances of the human soul" 1
Mijn derde instantie wil ik stellen op breeder basis. Men
kent het reeds aangehaalde keurige boekje van Hermann
Paul: Methodenlehre der germanischen Philologie. Hoe
heerlijk nauwkeurig is daar alles overwogen, men leert er
meer uit dan uit een half dozijn veel grooter boeken samen.
Laat ik intusschen hardop mogen zeggen de twee dingen,
die mij hier bizonder treffen. Het eerste is dit: aan tekst-critiek en critiek der getuigenissen samen wijdt Paul 16 bladzijden, aan taalgeschiedenis 24 bladzijden, aan literatuurgeschiedenis 23 bladzijden; wat hij over interpretatie heeft
te zeggen, beslaat nog geen volle 6 bladzijden! Dit is
t eekenend weinig, dit is wel schamel weinig. Als hier de
analyse nu niet bezig is de synthese op te eten, wil ik liever
behooren tot hen, wien het orgaan voor deze dingen: ontbreekt.
En het tweede, dat mij treft, is nog merkwaardiger: wat
het voornaamste is, wat ook volgens Paul zelven het voornaamste is, staat niet in het stukje over uitlegging, maar in
een paar erratische volzinnen, die ik mij veroorloof hier af
te schrijven: „Degenstand der Kulturwissenschaft sind, wie wir
gesehen haben, psychische and physische Vorg nge, letztere
insofern sie die ersteren bedingen oder durch sie bedingt sind.
Psychische Vorgange nun kann jeder unmittelbar nur an
siener eigenen Seele beobachten. Moglichster Reichthum an
) .

,

innerer Erf ahrung ist daher die Grundlage fiir die Fáhigkeit
zum Verstándnis (remden Seelenlebens. Alles, was wir davon
wissen kinnen, beruht auf Analogieschlüssen nach dieser
1)

Essays, Reviews and Addresses, 1890, I, p. 154.
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unserer inneren Erfahrung .... Die Erfassung der charakr
teristischen Eigenheiten eines Werkes ist wie das Verstândnis
abhangig von der eigenen geistigen Organisation. Je reicher
and vielseitiger dieselbe ist, um so mehr wird sie auch den
verschiedenartigen Anforderungen gerecht werden können,
die dabei an sie gestellt werden. Eine besondere Schulung
dafür wird eben durch die Bekanntschaft mit móglichst
verschiedenartigen Erzeugnissen and möglichstes Eindringen
in dieselben gewonnen. Wenn es eigener innerer Reichthum
ist, was vorzugsweise dazu bef ahigt, die positiven Eigenheiten
in den verschiedenen Werken zu erfassen, so muss noch
etwas anderes hinzukommen, um das Negative dabei nicht
zu übersehen. Es bedars dazu noch mehr einer besonderen
Uebung, damit man nichts von seiner eigenen Anschauungsr
and Empfindungsweise ungehórigerweise in eine Tremde In^
dividualitat and deren Erzeugnisse hineintragt" etc. 1 )
Wij hooren het hier duidelijk: wat het voornaamste is;
wat bij voorkeur tot verstaan in staat stelt, dat is „een
eigen geestelijke organisatie," dat is „een eigen innerlijke

rijkdom, een zoo groot mogelijke rijkdom aan innerlijke
ervaring." Beter kan het niet gezegd worden, vroeger heb
ik dit alles vastgelegd in de ééne uitdrukking: een rijk geinstrumenteerd innerlijk leven. Maar nu wordt verder bij
Paul van dit voornaamste, van zijn inhoud, van zijn onderstellingen met geen enkel woord, of enkel met algemeene
woorden gerept. Haarfijn wordt uitgelegd wat er al noodig
is voor het onderzoek van handschriften en drukken, van
hun genealogie, voor de beslissing over de echtheid van
een lezing, voor een omzichtige conjecturaalrcritiek, voor
taal~ en literatuur- geschiedenis, voor een historische be~
handeling van den woordenschat etc. etc., alle haarfijnn
en heerlijk nauwkeurig, maar wat, óók volgens Paul, het
1)

T. a. p. p. 162, 232: ik cursiveerde.
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voornaamste is, blijft besloten in de twee genoemde volzinnen, en komt verder tusschen al het exacte slechts even,
slechts docetisch hier en daar voor den dag. Ik denk dat
het intellectualisme, het door mij niet met rust gelaten in~
tellectualisme hier luide jubelen en spreken zal: „ik laat die
„eigen geestelijke organisatie met toebehooren" maar stilletjes
over aan de mystieken, de vromen, ik zal alles wel klaren
met mijn eigen middelen. Zou de ziel van prof eten en apostelen,
van denkers en dichters in „de eeuwige tabernakelen" niet
glimlachen, zoo maar glimlachen over al ons naarstig en nauwkeurig en op zijn plaats lofwaardig getob met haar „sterfelijk
lichaam ?" Ach, men zegge toch niet, wat men hier altijd
zegt, dat het voornaamste eigenlijk niet onder woorden kan
gebracht worden. Mij dunkt, alles kan, al kan het niet altijd
volstrekt. De acte van onvermogen, die wij ons zelf hier al te
gemakkelijk uitreiken, zou toch ook wel eens kunnen wijzen
op zielsverdorring. Mij komt in de gedachte een van de kleine
schetsen van Addison, die ik in een ure van verpoozing las,
het geestige schetsje, waarin hij beschrijft op welke wijze
een ijdele vrouw van de wereld haar waaier hanteert of liever
hanteeren moet: hoe zij den gesloten waaier in de hand houdt,
hoe zij den gesloten waaier zacht losvouwt, of ook krachtig
openspreidt met het bekende half krakend half ritselend
geluid, hoe zij den waaier uit de hand legt, hoe zij hem weer
opneemt, hoe zij den waaier in, voortdurende, allerlei gemoedsaandoening uitdrukkende beweging houdt. Dit alles kan nu in
de sfeer der ijdelheid, en waarom kan het? Omdat alles
afgezien is van het leven. Moeten wij ons toch niet schamen,
moeten wij niet blozen, als wij meenen zouden dat wij
de hooge en heerlijke dingen van den geest, de wegen
der ziel, ook de wegen der ziel met haren God en van
God met de ziel niet met eenige nauwkeurigheid zouden
kunnen beschrijven ?'
3 0 . Het tweede principiëele bezwaar. Ik ontvang nu en
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dan den indruk dat sommige critici niet vatten beteekenis
en strekking van het wetenschappelijk bewijs. Ik heb niet
het oog op hun methodischen critischen arbeid, ik heb het
oog op wat ik zou willen noemen hun bedenksels en pro beersels, anders gezegd hun louter denkbare mogelijkheden.
Kort en goed zegt Paul: „het komt er op aan ook voor den
graad der waarschijnlijkheid zooveel mogelijk objectieve
normen te vinden." 1 ) Ook in de natuurwetenschap zal men
immers een experiment waardeloos achten, als het niet rust
op een voorafgegaan vermoeden, een voorafgegane idee. De
critici klagen steen en been daarover dat dogmatici den arbeid
zoo bemoeilijkt en verdonkerd hebben door hun opinies, maar
nu mag toch zeker ook wel eens gevraagd worden: zijn
bedenksels en probeersels, zijn louter denkbare mogelijkheden
dan iets anders dan opinies? Wij mogen de geesten niet
gewennen aan sofistiek, aan casuïstiek, er wordt hier zooveel
gedekt door de pronkdeken van het „streng-wetenschappelijke"! Critiek mag immers niet dragen den stempel van
willekeur, wij verliezen dan de naïeve, de eerlijke aansluiting
aan de werkelijkheid, het gezonde, vertrouwen in de waarheid,
de waarde der resultaten. Ik moet juist voelen dat mijn
willekeur ingetoomd wordt, en dit zal dan het geval zijn, als
de voorstelling, die ik mij vorm, mijn denken, althans tijdelijk,
lijk, bindt, en het besef van deze gebondenheid eerlijk.. ingaat
in de verdere verrichtingen van mijn oordeel. In hoofd~
zaak zijn er bij het wetenschappelijk bewijs drie gevallen
mogelijk. Eerste geval: een vraag wordt ons voorgelegd, voor
wier oplossing voldoende gegevens aanwezig zijn, dan is de
oplossing eenvoudig een quaestie van arbeid. Tweede geval:
een vraag wordt ons voorgelegd, voor wier oplossing geen
voldoende gegevens aanwezig zijn; de gegevens, die ter
beschikking blijven, kunnen intusschen wijzen in de richting
,

1)
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van een aannemelijk vermoeden, een aannemelijke onderstel~
ling. Dan wordt de onderstelling ingeschoven in het aan~
wezige materiaal, en er wordt onderzocht of het licht, - dat
zij voorgeeft te ontsteken, zich zelf aanbeveelt door werkelijk
Licht te geven. Derde geval: een vraag wordt ons voorge~
legd, voor wier oplossing de voldoende gegevens ontbreken,
terwijl de overblijvende gegevens in geen enkele richting
wijzen, ons in volslagen duisternis laten. In dit geval kan
zeker de intuïtie soms nog helpen, maar men stelle zich hier
toch geen gouden bergen voor. Immers intuïtie valt vooreerst
niet zoo maar in iederen geest, intuïtie is immers niets anders
dan de lichtende vonk, die spontaan en onverwachts naar
voren springt uit het materiaal van rijke kennis, rijke, ervaring.
Ten andere valt het bedoelde geluk ook den besten geesten
niet eiken dag in den schoot.
Zijn nu de drie beschreven gevallen geen van alle aanwen
zig, dan is de zaak, dunkt mij, uit, dan moet zij uit zijn, dan
moeten wij bescheiden besluiten tot een bescheiden non liquet.
Is alles even waarschijnlijk, dan staat bij een normaal mensch
het verstand stil, veler pen schrijft intusschen maar door! Ik
vermoed dat men hier zeggen zal: vergeet gij niet dat door
probeeren #toch nog wel eens het een en ander gevonden
wordt? Ik vergeet dit niet, maar ik blijf er bij dat probeeren
de waardigheid van de wetenschap, de waardigheid van den
menschelijken geest te na komt! Ook een koe vangt immers
wel eens een haas door hem b.v. dood te trappen in zijn
leger, maar daarom noemt men een koe toch nog geen
jager. Probeeren is en blijft de toepassing van den geestigen
variant op het bekende woord van Luther: „hier stehe ich,
Gott helle mir, ich kann auch anders." Voor de waardigheid
van den menschelijken geest dunkt het mij gewenschter het
woord van Luther, ook in onze wetenschappelijke onderzoen
kingen, onveranderd te laten. Dan worde er maar wat minder
gevonden!
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4 0 . Het derde principiëele bezwaar. Ik vraag: wanneer
zullen wij verlost worden van af hankelijkheidsrpuzzles, ik
zeg af hankelijkheids-puzzles, niet afhankelijkheids -vragen, ik
maak tusschen deze twee een scherp onderscheid. Ik weet
natuurlijk ook wel dat er afhankelijkheid, veel afhankelijk~
heid, afhankelijkheid in allerlei graden is. Hoe zou het
anders zijn, vooral in tijden en kringen, waarin men onze
opvatting van letterkundigen eigendom niet kende? Maar
dat is de zaak niet, de zaak is dat voortdurend gevoeld
worde hoe bizonder zwaar de vraag naar invloed en letterkundige afhankelijkheid is, een vraag, die immers blijven
moet in de hand van superieure geesten, die niet komen mag
in de hand van kleine geesten, wier genoegen op al te
kleine wegen ligt. Onder af hankelijkheids-puzzles versta ik
al zulke studiën, waarin de onderzoeker een ijdel en nietig
spel speelt met louter mogelijkheden, die voor oplossingen
willen doorgaan, met oplossingen, die het autonoom karakter,
de spontaneïteit van den menschelijken geest aantasten. Naar
het schijnt, verkeeren sommige critici werkelijk in de ernstige
meening dat een auteur alles van een ander moet hebben,
maar die ander dan? Die ander moet het natuurlijk ook
weer van een ander hebben, zoo komen wij, als ik wel zie,
nog tot Adam. Dit zou worden een intellectueele „file",
bijna zeide ik een door de eeuwen heentrekkende geestelijke
ganz enmarsch, die er zeldzaam komisch zou uitzien, om van
het smadelijke der zaak hier maar te zwijgen! Ik erken:
dit is niet al te zacht uitgedrukt, ik spreek intusschen onder'stellenderwijs, maar ik kan het niet helpen, het moet ook op
deze wijze toch eens gezegd worden aan het adres der reeds
vermelde kleine geesten, die op grond van de meest gewone,
niet zelden de meest onbeduidende overeenkomsten maar
dadelijk tot afhankelijkheid besluiten, en die we weldra met
een concordantie in de hand zullen zien, nijvere pogingen
doende om de meest gewone woorden en woordjes van
,
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den eenen auteur onder te brengen bij teen ander auteur.
Zouden onze theologen -critici voor de zekerheid van ons
oordeel ons niet kunnen helpen aan enkele canones? Laat ik
eens enkele vragen stellen: als bij twee schrijvers dezelfde
dikwijls een gewone gedachte, want
gedachte voorkomt
besluit men dan
ongewone zijn er niet zoo heel veel
maar dadelijk, behalve natuurlijk op gronden buiten het geval,
tot invloed? Maar waar gaat dat heen, op die manier
maken wij alle auteurs tot geestelijke stadskinderen. Hier
f abile.
blijft toch zelfs geen spoor van het individuum est ineffabile.
Inef fabel , is hier alleen het inef f abelrleege! Als bij twee
schrijvers dezelfde gedachte voorkomt, uitgedrukt in onger
veer dezelfde bewoordingen, dan rijst bij ons allen natuurlijk
het vermoeden van invloed. Maar is er werkelijk invloed?
Dat hangt er van af. Dat zal, dunkt mij, vooral afhangen
van twee dingen: vooreerst van den omvang der overeen~
komst, ten tweede van de eigenaardige stempeling der ge
dachte. Een ander geval krijgen we weer, als bij twee
schrijvers los naast elkander staande gedachten, b.v. zedelijke
voorschriften, ongeveer gelijk geformuleerd en in dezelfde
volgorde voorkomen. Dan spreekt het wel van zelf dat wij
tot afhankelijkheid besluiten. Maar zoo gemakkelijk is de
beslissing bijna nooit. Laat ik de mogelijkheden eens scheiden.
Bij twee schrijvers komen b.v. dezelfde algemeen -zedelijke
uitspraken voor, niet gelijk geformuleerd en niet in dezelfde
volgorde. Dan is het in mijn oog bedenkelijk om dadelijk
tot invloed te besluiten, tenzij we te doen hebben met een
volkomen onzelfstandigen auteur of met een erfelijken
plagiarius. Bij twee schrijvers komen dezelfde algemeen~
zedelijke uitspraken voor, ongeveer gelijk geformuleerd, dan
wordt het vermoeden van invloed veel sterker. Bij twee
schrijvers komen dezelfde algemeens-zedelijke uitspraken voor,
laat het zijn niet al te gelijk geformuleerd, maar in dezelfde
mechanische volgorde, dan is vooral deze mechanische volgorde
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natuurlijk een krachtig bewijs voor afhankelijkheid. Vooral
het mechanisch-gelijke in de volgorde en ook de lang volger
houden eenvormigheid in de formuleering moeten, dunkt mij,
in zulke gevallen dikwijls een sterken doorslag geven.
Gelijke inhoud daarentegen, vooral als die inhoud nog boven~
dien een algemeen karakter vertoont, zal meestal een zeer
zwakke instantie zijn, indien wij ten minste niet onveranderlijk
willen uitkomen in de droeve opvatting, die alle spontaneïteit
uitwischt, de opvatting, die ons verbiedt eenvoudig aan te
nemen dat twee schrijvers, ieder in hun eigen spoor, zouden
kunnen komen tot dezelfde gedachte, dat wil dus zeggen:
indien wij met al onze auteurs niet willen gaan wonen in
de Bank van leening. Daar zullen we elkander kunnen toespreken in vaste vormen van ontleening. Als gij b.v. zeggen
zoudt: het heeft vandaag sterk gemist, zal een „streng~
wetenschappelijke ", die het geval naging, op u toekomen en
verklaren: een oude poitrinaire juffrouw uit Vlakland heeft
heden middag hetzelfde gezegd, hebt gij misschien ook naast
haar gezeten aan tafel? Als ge naast haar gezeten hebt,
zijt gij verloren.
Ook de verhouding, de mate van afhankelijkheid is een
lastige zaak. Ik heb in Duhm's Psalmen eens bij elkander
gezocht de verschillende uitdrukkingen, die hij bezigt om
verschillende graden van afhankelijkheid aan te duiden. Hij
gebruikt de termen: Entlehnung, Anlehnung, Zitieren, Nachahmen, Stammen aus, Abhangen von, Reminiscenz, unbewusste
Reminiscenz, Anklingen, Nachschreiben, Anáhnlichen. Ik
heb natuurlijk niet het minste bezwaar tegen deze fijne onder
scheidingen op zich zelf, altijd in de onderstelling dat wie
ze gebruikt werkelijk onderscheiden schakeeringen van beteer
kenis bedoelt, maar nu zeg ik toch nog eens: als zulk een
werk niet komt en blij ft in de hand van superieure onderzoekers, voelt men dan niet dat we krijgen moeten een
allerdroevigst knibbelspel, dat zich voor wetenschap uitgeeft?
-
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Zelfs de besten moeten in zulk werk gevaar loopen den zin
voor synthese te verliezen, althans bij zich zelf en anderen
te verzwakken.
Ik heb gevraagd: zouden onze theologen-critici voor de
zekerheid van ons oordeel ons niet kunnen helpen aan enkele
canones? Als ik het zeggen mag, de literatoren zijn ons
hier vóór geweest. Men leze eens de overwogen bladzijden,
die Paul aan de bespreking van deze vragen wijdt 1 ) . Ik
maak enkele van zijn gedachten uit de verdere toelichting
los. 1. „Er zijn ", zegt Paul, „tallooze overeenstemmingen
tusschen de psychische verhoudingen van verschillende men-schen, en evenzoo tusschen hun physische voortbrengselen,
zonder eenigen historischen samenhang. Zeer veel is over
't geheel aan alle, of ten minste aan alle normale menschen
gemeen, omdat het ;een gevolg is van de voor allen gelijkelijk
geldende levensvoorwaarden." 2°.,,Voor de betrekkingen der
menschen tot elkander zijn er zekere grondleggende verhour
dingen, die altijd terugkeeren . . . . Binnen een reeds rijk
ontwikkelde literatuur valt het een dichter moeilijk karakters
en situaties te vinden, die erkend worden als volstrekt oor~
spronkelijk, een bewijs dat de afwisseling in het levenevenals
in de poëtische fictie haar grenzen heeft. Hetzelfde geldt van
de beeldende kunsten, voor zoover zij karakters en situaties
uitbeelden. Wat de zuiver ornamenteele zijde betreft, zoo
moet er aan herinnerd worden dat het aantal mogelijke
figuren, zoodra regelmatigheid en symmetrie geëischt worden,
eveneens begrensd is ... . Daarom is het ook niet te verwonderen, als tusschen de primitieve ornamenten van gansch
verschillende volksstammen groote overeenkomst gevonden
wordt. Zoo is het op alle terreinen."
30• „Naast deze overeenstemmingen zonder eenigen causaal~
samenhang zijn er vele, die wel mede van het werken der
-
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zelfde oorzaak afhangen, maar die toch niet naar hun ganschen
omvang daaruit kunnen worden afgeleid .... In het bizonder
liggen in de overeenstemming, die het gevolg is van nader
of zwakker onderling verkeer, de voorwaarden voor over~
eenstemming in de verdere ontwikkeling, die intusschen
harerzijds niet het gevolg behoeft te zijn van wederkeerigen
invloed, maar spontaan kan zijn. Het gebeurt toch niet
zelden dat een wetenschappelijke ontdekking gelijktijdig door
meer personen gedaan wordt, nadat eens de bodem daarvoor
is toebereid. Nog veel vaker komt een zoodanig spontaan
samentreffen voor bij de meer eenvoudige „Vorgange" van
het cultuurleven." 4 0
Voor de veelvuldig voorkomende
fout dat men nl. overhaast en voorbarig samenhang aan neemt, bewaart slechts een uitgebreide ervaring, welke de
mogelijkheid van een spontaan samentreffen geleerd heeft."
5°. „Een overeenstemming bewijst des te meer, hoe minder
de afzonderlijke elementen, die op overeenstemmende wijze
onder elkander verbonden zijn, in een innerlijken samenhang
met elkander staan. Want wat een zoodanigen (innerlijken)
samenhang heeft, kan zich gemakkelijk spontaan herhaalde
malen verbinden, terwijl de toevallige verbinding, 1 ) ten minste
als zij eenigszins samengesteld is, zich niet zoo gemakkelijk
herhaalt."
Mij dunkt, dit is alles bizonder eenvoudig en tegelijk
bizonder juist. Men voelt hier dat men komt in een nuchtere
behandeling van de vragen van invloed en afhankelijkheid,
men voelt dat „historisch" gelukkig nog iets anders dan
„hysterisch" is! Ik ben het zeer hartelijk eens met iemand, wiens
naam mij ontging, die van gelijksoortige opmerkingen, als
Paul hier maakt, zeide: „dies sind Sátze, die alle historisch
„Ableitenden," besonders die Religionshistoriker sich beim
Morgen~ and Abendgebet stets wiederholen sollten!"
.
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Ik besluit met een paar kleinere opmerkingen. Sommige
critici schijnen ook te meenen dat ontleening en oorspronkelijkheid elkander uitsluiten. Maar reeds het enkele voorbeeld
van Shakespeare had hen beter kunnen onderrichten. Bij
oorspronkelijkheid in den hier bedoelden zin komt het immers
niet allereerst aan op de vraag of er ontleend werd of niet,
bij deze oorspronkelijkheid komt het allereerst en allermeest
aan op de vraag, welke stempel op het ontleende gezet werd.
Met een klein voorbeeld licht ik dit toe. Men pleegt de
bekende profetie van Joël over de uitstorting van den H. Geest
in causaal- verband te brengen met het woord van Mozes:
„och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de
Heer Zijnen Geest over hen gave!" 1 ) Ik vraag ook hier
weer: waarom toch, kunnen dan twee menschen, ieder op
een eigen weg, ieder uit eigen zielservaring, niet eens zonder
leiband tot dezelfde gedachte komen? Moet men altijd alles
van een ander hebben? Maar ook, al neem ik nu eens
afhankelijkheid aan, daarmee valt toch de oorspronkelijkheid
volstrekt niet weg. Joël zet immers op het eenvoudige woord
van Mozes zijn stempel in een plastische uitwerking der
gedachte: „en daarna zal het geschieden dat ik mijnen Geest
zal uitgieten over alle vleesch, en uwe zonen en uwe dochteren
zullen profeteeren, uwe ouden zullen droomen droomen, uwe
jongelingen zullen gezichten zien, ja ook over de dienst
knechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijnen
Geest uitgieten." 2 ) Zegt men soms dat men den stempel
hier niet zoo bizonder, eigenlijk heel gewoon vindt, dan loopt
het weer spaak met de beweerde ontleening.
En nu een opmerking in den vorm van een moeilijkheid,
waaruit ik voor mij zelf geen klaren uitweg zie. Men tracht
nauwkeurig te bepalen of en in welke mate een auteur
1)
2

Num. 11 : 22.
Joël 2 : 28, 29.
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afhankelijk is van een ander of van anderen: A is b.v.
afhankelijk van B en C, waarschijnlijk heeft hij ook E gekend
en misschien F vóór zich gehad etc. Men doet dit tot in
de fijnste details, men doet het intusschen op de basis van
een letterkundige nalatenschap, die soms bizonder fragmentair
is; heel wat geschriften kunnen, zullen verloren gegaan zijn.
Stel nu eens dat de auteurs in ons midden terugkeerden,
stel eens dat A tot ons kwam en zeide: gij hebt in uw
bepaling van afhankelijkheid allerlei grootere en kleinere
misgrepen gedaan, in werkelijkheid was ik veel meer afhankelijk van de verloren gegane geschriften D en G. die gij
niet kennen kondt. Wat dan? Men zal hier, hoop ik, toch
niet antwoorden: „onze historische onderzoekingen bedoelen
niet anders te zijn dan leen constructieve wetenschap, die
allerlei verband opspoort in een aanwezige letterkunde en
in enkele verloren gegane geschriften, die wij nog eenigszins
kunnen reconstrueeren. Met wat verloren ging en op geen
enkele wijze tot onze kennis kwam, kunnen wij natuurlijk
niet rekenen." Dit zou inderdaad een zeer bedenkelijk ant~
woord zijn en ons weer brengen aan de zijde van de con~
strueerende dogmatici, want in de verloren gegane geschriften
zou dan toch, bij de onderstelling van daar zoo even, de
ware toedracht der zaak, immers de werkelijke causa operans
et e f f iciens schuilen. Er ware nog wel een beter antwoord
te geven, men zou kunnen zeggen: indien wij niet geheel
vergeefs gearbeid hebben, zullen de aanvullende stukken in
ieder geval bevestigen onze algemeens onderstellingen omtrent
de filiatie van denkbeelden in de betrokken letterkunde. Dit
antwoord versta ik, maar 't is een algemeen antwoord ik versta niet de sterke en volle verzekerdheid, waarmee men
onvermoeid allerlei concreet verband legt, alsof men beschikte
over alle gegevens. Mij dunkt, ook van deze zijde komt
de ondubbelzinnige vermaning tot ons: matig u in deze
studiën voor u zelf, geef er in ieder geval bescheidener plaats
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aan in het onderwijs. Ik vergeet natuurlijk niet de witte
raven, die wij bezitten in de beste onderzoekers, wien het
maar 't gebeurt toch ook niet eiken
soms gegeven wordt
dag
hun bizondere onderstellingen schitterend te zien
bevestigen door teruggevonden materiaal.
5°. Het vierde principiëele bezwaar. Ik heb hier het oog
op wat ik kortheidshalve wil noemen de naden- en voegen theorie in het onderzoek naar de samenstelling van een
geschrift. Men moet hier onderscheiden: de zaak ligt anders
bij historische, anders bij profetische en apostolische, in
't algemeen bij niet - historische geschriften. Bij historische
geschriften ziet men de naden en voegen, de aanhechtingen
en inlasschingen gemakkelijker, omdat ze meer aan de opper-vlakte liggen, of, indien ze dieper liggen, men voelt ze lichter.
Met name de 0. Tische wetenschap heeft hier onbetwiste

lauweren geoogst, die geen harmonistiek kan doen verdorren.
Ik moet intusschen vreezen dat de steeds voortgezette haar~
klovende bronnen - splitsing, waarin men zich thans veelal
gaan laat, ook hier het gevaar meebrengt van wat de Engel~
schen noemen: to see too far into millstones. Men vergete
toch niet dat de gevaren van sofistiek en casuïstiek nergens
denkbeeldig zijn. Maar dit alles wordt gansch anders, als
wij te doen hebben met niet-historische stof. Men wordt
hier zeer licht het slachtoffer van een verkeerde, verouderde,
immers intellectualistische psychologie. Hoe gaat men te
werk? Men past eenvoudig onze logica toe, sedert geruimen
tijd op de apostolische en tegenwoordig nu ook op de prof etische geschriften, of liever men toetst deze geschriften aan
onze logica, en dan vindt men oneffenheden, haperende en
hortende overgangen, gebrekkigen, vreemden samenhang,
afwezigheid van samenhang, tegenstrijdigheden etc. Het ligt
dan voor de hand om telkens aan een andere hand te denken,
die wijzigde, omwerkte, aanvulde etc. Maar dit procédé
is hier toch wel al teeenvoudig, ik bedoel: al te nuchter in

189
ongunstigen zin. Een goede psychologie leert gansch andere
dingen. Een goede psychologie leert dat 99 van de 100
menschen in wat zij spreken of schrijven natuurlijk luisteren
naar de algemeen menschelijke denkwetten, waaraan ieder
normaal mensch onderworpen is, maar dat , zij in hun spreken
en schrijven geleid, beheerscht worden door drie dingen:
1 0 . door den bepaalden, bizonderen aanleg van hun geest,
2 0 . door het materiaal van hun ervaring, 3 0 , door de uit
beide voortvloeiende denkgewoonten (de associatieve wegen,
die zij gaarne inslaan) . De individueele aanleg werkt in gansch
bepaalde richting, onze ervaring doet het evenzoo, want zij
bepaalt welk materiaal, welke stof in den loop van het leven
aan ons denken zal voorgelegd worden. Welbeschouwd zijn
er dus vier factoren, waarmee we te rekenen hebben: alge~
meene denkwetten, bepaalde aanleg, materiaal van ervaring
en in beide wortelende denkgewoonten. Dat dit zoo is,
kan goede, nauwkeurige navraag lijden. Voor critischen
arbeid schijnt mij inderdaad niets zoo gewenscht als eenige
zielkundige diepgang; een psychologische „Vorschule" is voor
dezen arbeid bijna nog onmisbaarder dan alle overige uitrusting, men heeft immers te doen met de pvxr^ ! Waar
het hier op aankomt, staat trouwens reeds in hoofdzaak in
het oude Bijbelwoord: „uit het hart zijn de uitgangen des
levens," 1 ) dat wij voor deze gelegenheid aldus verlengen
kunnen: en daarom meestal ook de bewegingen van onze
pen. Maar 'als dit alles nu zoo is, dan spreekt het toch
wel van zelf dat een louter - logische toetsing van een prole~
tisch of apostolisch geschrift enkel verwoestingen moet aan~
richten, dat de ellende niet te overzien is, als we met het
hier stompe mes van onze formeele logica naar hartelust
kerven in wat van anderen oorsprong, van andere geboorte

1)

Spreuken 4 : 23.
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is. Er zijn in de jongste 25 jaren geschriften met name over
wier titels ik maar onge
het N. Testament verschenen
noemd laat die iemand de tranen in de oogen zouden
kunnen brengen. Ik geloof dat men alleen den Bijbel aan
een dergelijke tortuur onderworpen heeft. Het zou de moeite
bonen het eigen geschrijf van deze critici eens aan dezelfde
foltering te onderwerpen!
Ik kan raden wat men hier zeggen zal, men zal zeggen:
zijt gij niet op weg om goed te spreken alle moeilijkheden
en bezwaren, alle oneffenheden, alle tegenstrijdigheden? Terwijl ik mij voorbehoud op deze zaak uitvoeriger terug te
komen in de Regelen van uitlegging, wil ik hier voorloopig
op deze vraag een zevenvoudig antwoord geven:
10. Men zegt: goed spreken, met zegge liever: goed praten,
want dat bedoelt men toch eigenlijk.
2°. Ik behoor niet tot de geesten, wier ideaal, als Lessing
zegt, de harmonie van wassen neuzen is, die in eiken vorm
kunnen gebracht worden.
3 ° . Ik zal aan deze vragers gaarne bescheid geven, als
zij zoo hof lelijk zullen geworden zijn om te onderstellen dat
ook anderen een wetenschappelijk geweten hebben, dat ook
anderen eerlijk blijven staan voor werkelijke problemen.
4°. Ik blijf er bij dat niet weinig critici arbeiden met
de arme gegevens van een intellectualistische psychologie,
die nu toch geoordeeld moest zijn. Als men mij de eer aan
doet kennis te nemen van deze overwegingen, zal ik er grooten
prijs op stellen dat men eens handele over deze intellectualistische psychologie. Hier ligt de kern.
5°. Naar mijn vaste overtuiging zullen vooral jonge onderzoekers, zonder eenige levenservaring en zonder een meer
dan oppervlakkige letterkundige vorming, om van al het
overige maar te zwijgen, der wetenschap geen voordeel en
zich zelven nadeel toebrengen door zich met deze studiën veel
in te laten. Het moeten wel worden logische, logistische
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„puzzler's" op het terrein van een stof, in welke dikwerf
geklopt heeft de polsslag van een bloeiend, ach, soms een.
bloedend leven! Ik zwijg natuurlijk van ruwe naturen, bij
wie een fijne, teere stof al even veilig is als Brusselsche kant
in de hand van een slager.
6°. Men make toch eens een studie van den aard, den
eigen aard van het religieuze denken, dat soms zoo abrupt
te werk gaan, zoo sprongsgewijze zich bewegen kan. De
ziel van een Paulus is, dikwerf een bruischende, kokende zee;
de jonge criticus, die van den prins geen kwaad weet, staat:
er bij en zegt tot den Apostel: de overgangen, die gij maakt,
zijn hier niet al te zuiver!
7°. Men spreekt zoo gemakkelijk van tegenstrijdigheden,
weet men wel dat kleine, alledaagsche lieden zelden een
inconsequentie begaan? Dit overkomt alleen aan de groot-sten en uitnemendsten, b.v. aan een Plato en zijns gelijken;
in zulken is er een gistende levensbeweging, al te rijk, al te
machtig om in één gedachten -schema te kunnen geperst
worden. Van iets, dat gist in de ziel, hebben sommige naturen.
zoo geen last!
Wat er van komt als de logica van kleine lieden gaat.
huishouden, leert een aardig staaltje dat Augustine Birrell.
meedeelt in zijn letterkundige schetsen. De groote tooneel~
speler Garrick was gestorven. Johnson, die zooveel van
Garrick hield, balsemde, zegt Birrell, zijn nagedachtenis in
een volzin, die alleen kan sterven met de Engelsche taal:
„I am disappointed by that stroke of death, which has
eclipsed the gaiety of nations, and impoverished the public
stock of harmless pleasure." 1
Zou men willen gelooven,"
gaat Birrell voort, „dat er kleine critici gevonden zijn, die
de juistheid van dezen volzin hebben aangevochten, en wel
op dezen grond, dat Garrick's dood onmogelijk de vroolijkheid.
)

1)

„

Obiter Dicta, second series, 1896, p. 112.
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der natiën kon verduisterd hebben, aangezien Garrick maanden
vóór zijn dood zich van het tooneel had teruggetrokken?"
Dit is, zeggen wij, wel heel nauwkeurig, maar 't is een
weinig gestorven in den wortel! 't Is zeker waar dat iemand
een kwartier vóór zijn dood nog leeft, maar wij moeten zoo
iets toch wel stilhouden!
6°. Het vijfde principiëele bezwaar. Ik zou wenschen
onbevangener handhaving van het pariteitsbeginsel. Ik bedoel het volgende. Sommige onderzoekers zeggen ons dat
zij in hun onderzoekingen uitgaan van de beginselen van
Opzoomer. Strausz formuleerde het sturend beginsel van
zijn Hegel'sche constructie der geschiedenis in het bekende
woord, dat hij zelf stempelde: „die Idee liebt es nicht ihre
„Pulle in ein Individuum auszugieszen." Weer anderen
noemen jezus een „sagenhafte" Synthese van verschillende
personen, nog weer anderen spreken hier van een mythische
belichaming, van een personificatie van ideeën. Voor den
een 't is reeds lang geleden is jezus de zondelooze
mensch, voor den ander het religieuze genie bij uitnemend
heid, voor een derde de vrome profeet van Nazareth, voor
een vierde de groote Onbekende. Zoo zegt ieder het zijne
en dat is ieder's recht. Maar als nu iemand komt en zegt
dat hij uitgaat van de Vleeschwording des Woords in jezus
Christus (ó 267o; aaeO Éyévtro), van het feit der indaling van
de hoogere, eeuwige wereld in deze onze arme tijdswereld,
dan ziet men elkander vragend aan, dit schijnt niet te mogen;
alles mag, alleen dit ééne niet. Ik vraag: Waarom niet?
Het komt mij voor dat het naturalisme zich op deze wijze
de overwinning wat al te gemakkelijk maakt. Wij willen
ons allen houden aan, de afspraak dat op het terrein der
wetenschap geen andere dan natuurlijke oorzaken zullen
gelden, maar ik heb dit altijd opgevat als een accoord van
arbeid, niet als een stille, finale beslissing van wereldbeschouwing. Hoe handelt men hier nu eigenlijk? Men zegt
-

-
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dan dat op het terrein der wetenschap geen andere dan
natuurlijke oorzaken zullen gelden, men legt nu verder de
sleutels der positie in de hand der wetenschap, d. w. z. wat
daarbuiten ligt, telt eigenlijk zoo heel veel niet mee, en nu
is de zaak gereed: er zijn eigenlijk geen andere dan natuur~
lijke oorzaken! Er is inderdaad tweeërlei toepassing van het
beginsel der causaliteit: voor den een is dat beginsel in den
grond een finale formule van wereldbeschouwing, men zegt
er eenvoudig mee: er is, ook op religieus terrein, niets anders
dan immanente ontwikkeling, er zijn niets anders dan immanente historische verschijnselen, voor den ander is het
causaliteitsbeginsel een heuristisch middel van onderzoek, dat
men even ernstig, maar niet even volstrekt wil toepassen als
in het naastgelegen kamp. Wie deze onderscheiding niet
zou willen toelaten, trancheert zonder meer een vraag van
geloof, van wereld - en levensbeschouwing en zegt met andere
woorden: wij hebben gelijk.
Er zijn hier eigenlijk vier soorten van geesten, die ik
kortelijk karakteriseeren wil. 10. Er zijn onderzoekers, die
het .zeitgeschichtlich" en nu in den jongsten tijd ook het
„religionsgeschichtlich" gezichtspunt volstrekt en tot het
uiterste toe willen doorvoeren in het onderzoek in 't algemeen,
en dan ook in het onderzoek der H. schriften. Hier wordt
;alles stroom, een onafgebroken stroom van vergankelijke
verschijnselen; nergens is er een vast punt, nergens iets
volstreks, overal en altijd is ier niets anders dan een een~
tonig omwervelen van worden en vergaan, van een weer
opduiken en verdwijnen in den rusteloos voortschietenden
stroom van het geschieden. Niet de waarheid wordt hier
gezocht, maar het zoeken naar de waarheid; dit laatste
kan er nog maar amper mee door, want eigenlijk wordt
het zoeken zelf gezocht! Hier moet men terecht komen
in enkel causaliteitsgruis, dat naar alle winden uit elkander
stuift. 2°. Anderen, onder wie in den jongsten tijd ook
,
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Hermann Gunkel zich schaart, van wien ik vroeger een
uitnemend woord aanhaalde, anderen willen een heel eind
weegs met de zoo even genoemden medegaan, maar niet
tot het einde van den weg. Zij willen ten slotte toch wel iets
vasts, iets onbewegelijks overhouden. Gunkel spreekt ten
minste in het „Vorwort" van zijn pas verschenen boekje en
hier en daar in de uiteenzeting zelve, met gelijkwaardige
uitdrukkingen, van „das wahre Wesen des Christenthums",
van „diese unvergleichlich einzige geistige Beweging, der die
Menschheit das Beste verdankt." 1 ) Maar alles blijft „Id ce,
Ideal des Herzens", docetisme in een nieuw gewaad. Dit komt
sprekend uit in een paar volzinnen op p. 94, die vreemd op
elkander volgen. Eerst heet het: „als dann Jesus erschien
in seiner ubermenschlichen Hoheit, als er die Herzen fur
sich gewann and seine Junger glaubten, dass er der Christ
sei, da hat seine begeisterte fungerschaft das Grósste, was das
Judentum zu sagen wusste, von ihm ausgesagt". 2 Men kan
dezen volzin toch onmogelijk anders verstaan dan dat hier
sprake is van drie factoren: 10. van de „ubermenschliche
Hoheit" van Jezus, 2°. van den indruk, dien de jongeren
daarvan ontvangen hebben, 3 0 . van de formuleering, die zij
voor deze indruk gevonden hebben in het jodendom, (welke
formuleering G. eenige regels vroeger noemt: „der Christus
Maar nu volgt onmiddellijk op den.-glaubedsJntm".)
aangehaalden eersten volzin de tweede: „aber nicht sowohl,
um das Geheimnis seiner Person zu ergrunden, als ob Jesus
das Prius ware and die Christologie das Sekundäre, ist diese
Christologie gebildet worden; sondern die Gemuter, die sich
nach Gottesnáhe sehnten, die eines vom Himmel erschienenen
Gottessohnes bedi rften, übertrugen auf ihn die Ideale ihres
,

)

1) Zum religionsgeschichtlichen Verstándnis des Neuen Testaments, 1903.
(Forschungen zur Religion and Litteratur des A. u. N. Testaments, heraus-

gegeben von D. Wilhelm Bousset and D. Hermann Gunkel, I Band, I Heft.i
2) Gunkel zelf cursiveert. .
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Herzens". Maar hoe is het nu? In den eersten volzin is
Jezus het Prius, het object van formuleering is daar de
indruk, dien jezus' jongeren van zijn „bovenmenschelijke
hoogheid" ontvangen hebben. In den tweeden volzin is
jezus niet het Prius, het object van formuleering zijn hier
de idealen van hun hart. Hoe troebel zijn hier de gedachten!
Royaal verklaart Gunkel op dezelfde bladzijde: „obwohl uns
von diesem Christusglauben des Judentums so gut wie nichts
bezeugt ist, mussen wir ihn doch annehmen zum Verstandnis
des N. T." Maar hoe omzichtig moet er dan mee omgegaan
worden!
Weer anderen zijn er, die hier
en naar het mij voorkomt, terecht
moede en ongeduldig worden. Tot hen
behoort Ernst von Dobschutz, die belangwekkende studiën
schreef over „Probleme des Apostolischen Zeitalters". 1 ) Von
Dobschütz komt er rond voor uit dat z. i. de psychologische
pogingen ter verklaring met name van het opstandings- geloof
der jongeren mislukt zijn; hij meent dat dit probleem met
andere behoort tot dezulke „die im letzten Grunde historisch
unlósbar sind". „Ich meine" zegt hij, „man wird sich je
langer desto mehr uberzeugen dasz hier wirkliche Erlebnisse
vorliegen, bei denen sich psychologisch nur wenig erklären
lászt." Er is hier „eine in ihren Kausalitâten fir uns nicht
nachzurechnende Tatsache!" 2 ) 4 0 . Ten slotte zijn er, die, om
bij het laatstgekozen voorbeeld te blijven, aan de „wirkliche
Erlebnisse," die hier ondersteld worden, volle uitdrukking
geven in de onbevangen aanvaarde oude boodschap: de Heer
is waarlijk opgestaan! Men verstaat de zaak niet, als men
hier zou willen spreken van een meening, een beschouwing,
een dogme, men verstaat in 't algemeen van dogmen maar
weinig, als men nooit gevoeld heeft dat in menig dogme
1) Leipzig 1904.
2) T. a. p. 11, 13, 14 (Noot).
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een gedempt loflied sluimert. Wie belijdt: de Heer is waarlijk
opgestaan, spreekt daarin uit, met een vreugde te diep soms

voor woorden, dat de nieuwe levensbodem gevonden is,
dat de geest in beginsel de stof volkomen doordrongen
heeft, (tegenover de platonische en neoplatonische speculatie)
of, om in de taal der H. Schrift te spreken, „dat het Leven
en de Onverderfelijkheid aan het licht gebracht zijn." „De
dood (in eiken zin) is verslonden (;<azenot9 q) tot overwinning! " 1 )
Voor ons komen de problemen hier dan ook een weinig
anders te staan. Men spreekt zoo gemakkelijk van een
„leven van Jezus", bij de schaarschte en de gesteldheid der
bronnen zal er niet veel van terecht komen; ik voel mij
hier volkomen thuis in de zoo eenvoudige, sobere woorden
van Martin Kohler, gesproken uit „Resonanz f higheit" voor
,

de zaak: „de evangelische berichten geven ons herinneringen

aan de dagen zijns vleesches en „Bekentnisse zu seiner ewigen
Bedeutung". Men voelt hier dadelijk een ander klimaat van
gedachten. Ook wij ^ kennen wel den inslag van het ver~
gankelijke, de draden der relativiteit, die door het wondere
weefsel loopen; ook wij willen dezen inslag kennen, deze
draden - opsporen, maar wij vermogen niet over te blijven
alleen met relativiteits~ draden, enkel met den inslag van het
vergankelijke. Dat ligt niet daaraan dat wij niet even histo-

risch zouden kunnen voelen als anderen, maar daaraan dat wij
hier nog iets anders, n.l. het metahistorische voelen, vast~
houden en er ons door vastgehouden weten. Naar mijn
diepste overtuiging komt men er niet, hier niet en nergens,
met ideeën, met „Ahnungen" en idealen van het hart, die
altijd weer hun teere vleugels zullen wonden en stuk stooten
tegen de harde kanten van den harden dood, van het harde
feit der zonde! Ik stelde mij tevreden met pariteit, wij
zouden, als het er op aankwam, nog wel iets meer kunnen
1)

2 Tim. 1 : 10 en 1 Cor 15 : 54.
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vragen. Als er nog eenig besef van objectiviteit in de wereld
is, zal men mij de stelling toch wel gewonnen geven dat
een theïstische opvatting van wereld en leven ongelijk veel
congenialer staat tegenover den inhoud van 0. en N. Testa~
ment dan iedere andere opvatting. Maar ik doe het op het
gebied der wetenschap voor de pariteit, mijn protest ging
enkel daartegen dat men een canon van wetenschap stil~
zwijgend canoniseert tot een solutie van wereldbeschouwing.
Nog een enkel woord over het „religionsgeschichtlich"
gezichtspunt, dat in den jongsten tijd opgeld begint te doen.
Von Dobschutz legt den vinger op de wondeplek van deze
wijze van behandeling, als hij de vrees uitspreekt dat het
rusteloos vergelijken ongemerkt zal wegspoelen het eigene
en karakteristieke der verschijnselen, dat het centrale en
het peripherische zullen verwisseld worden. „Hier steckt,"
zegt hij, „m. E. der prinzipielle Mangel dieser Betrachtungsr
weise. Man legt den Finger auf das was uns auf f lit, statt
hervorzuheben was den Leuten jener Tage an dem Christenhum auf fallen muszte. Es ist nicht ein Zuviel geschichtlicher

Betrachtungsweise, im Gegenteil es ist noch nicht historisch
genug: wir mussen in dem Bestreben, uns ganz in jene
alte Zeit zurückzuversetzen, allmahlig dahin kommen, dasz
uns nicht mehr auf f állt, was das Christenthum jener Tage
mit der Religiositat der Zeit gemeinsam hatte, sondern das
was es davon unterschied, was den Leuten damals an dem
Christentum auffiel. Erst dann werden wir mit Recht von
einer wahrhaft geschichtlichen, religionsgeschichtlichen Betrachtung der Dinge reden durf en .. .. Die Religionsvergleir
chung richtig gehandhabt dient dazu, das Spezi f ische einer
jeden Religion besser hervortreten zu lassen." 1 ) Dit zijn
gouden woorden. Bij allerlei poging om te vergelijken, krijg ik
dikwijls den indruk: alles is overal zoowat eender, maar dan
1 ) t.

a. p. p. 78, ik cursiveerde.
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komen wij thuis juist met het omgekeerde van onze bedoer
ling: 't was ons te doen om het karakteristieke van een
verschijnsel te leeren kennen, het resultaat is dat er eigenlijk
niets karakteristieks schijnt te zijn; daar moet dus op den
weg der analyse iets verloren gegaan zijn, of is er nergens
iets karakteristieks? Mag ik hier een volkomen openhartige
vraag doen: vergeet men bij al dat vergelijken soms niet
iets heel eenvoudigs, n.l. dat men, eer men gaat vergelijken,
de twee of meer dingen, die men vergelijken zal, ieder apart
in den grond moet kennen? Anders wordt vergelijken niets
anders dan vergruizelen van de dingen, men blijft aan hun
kleinen kant. Een klein voorbeeld ter toelichting. Wat heb
ik in mijn leven al gelezen over invloed van Philo op de
logosleer van den vierden Evangelist, ik, mag, geloof ik, verzekeren dat in al die uiteenzettingen vele malen gezegd wordt
wat reeds vele malen herhaald is. Zou er invloed zijn?
Formeel misschien wel, ook materiëel? Men beproeve eens
de johanneïsche uitspraak: het Woord is vleesch geworden,
te zetten midden in de Philonische logos- speculatie, men
kan gemakkelijker met de hand aan den hemel reiken. Philo
zou werkelijk voor deze uitspraak den rug intrekken en
moeten intrekken! Sommige „vergelijkende" menschen moesten
toch eens voelen dat niet alles kan, dat ideeën van eenige
beteekenis „sprode" zijn, niet lenig, maar dikwijls zeer eigen~
zinnig. Kort en goed zegt von Dobschi tz: ,,... . and Bann
werden wir erkennen, dasz es indertat das unsterbliche Ver~
dienst des vierten Evangelisten ist, das Christusbild, das in
doketischen Rauch zu zerstieben drohte, wieder lest auf die
Erde gestellt zu haben. Vom ewigen Logos redeten, wie
besonders Harnack betont hat, auch die Philosophen der Zeit
and noch die Neuplatoniker gem: von dem Fleisch gewordenen Logos aber will das Evangelium berichten" 1),
1) t.

a. p. p. 94.
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Ik besluit thans dit laatste onderdeel: ik heb, hoop ik,
doen gevoelen dat ook de historischrcritische methode, hoe
onberispelijk in zich zelve, voor ons allen haar gevaren heeft,
met name het gevaar dat een onverpoosde en ongebreidelde
analyse de synthese volkomen vernietigt. Laat ik nu nog
eens kort en duidelijk zeggen waar het mij op aankomt.
Ik heb er niet tegen, onder onverminderd voorbehoud
natuurlijk van de gemaakte principiëele bezwaren, dat men
Profeten en Apostelen, denkers en dichters, „zeitgeschichtr
lich," „religionsgeschichtlich," en „geschichtlich" in elken
denkbaren zin onderzoekt. Ik heb er niet tegen dat men
hen onderzoekt op het punt van de samenstelling hunner
geschriften. Ik heb er niet tegen dat men nagaat den
invloed, dien zij kunnen ondergaan hebben van anderen.
Alles is mij welkom, als het maar eenig licht ontsteken
kan, maar ik moet ten slotte den Profeet, den Apostel, den
denker, den dichter overhouden. Als ik deze verlies, dunkt
mij, het zij in kalme overtuiging gezegd, is al de betrokken
arbeid een ijdele vermoeiing des geestes, en ik kom in de
bekende stemming van den Prediker. De Profeet, de Apostel,
de denker, de dichter blijve, en blijve beter gekend, ons
over, anders is er een zeer ernstige, voor langen tijd on
herstelbare waardevermindering, en daardoor een droeve
daling ook van onze algemeene cultuur, om van dieper
schade thans te zwijgen. Het geheel van onze wetenschapper
lijke bemoeiing moet toch in zijn finale strekking, in zijn
geestelijke uitkomst niet blijven of komen in zulk een richting
dat ach, de beste, de allerbeste dingen zouden gaan gelijken
op sommige knolgewassen, die men schillen, aldoor los
kan, totdat men aan de kern komt. Maar men-schilen
komt niet aan de kern, want ook de kern zelf blijkt ten
slotte niets anders dan een opgerold, blad. Of wil men
edeler beeld: men heeft mij gezegd dat men een diamant
zóó lang kan pijnigen in het vuur, totdat hij opgaat. in
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rook en walm. Zoo zou het droeve resultaat van alles
neerkomen op de droeve historie, die Góthe in zijn distichon
onder woorden brengt:
„Kein tolleres Versehen kann sein,
Giebst einem ein Fest and ládst ihn nicht ein".
Daar moet het niet heen, want het groote vangt nu eenmaal niet aan, waar het ophoudt!

SLOT.
Wat zal ik hier nog meer zeggen? Ik heb reeds zoowat
alles gezegd wat ik weet. De toelichting der gedachten kan
ik natuurlijk niet herhalen, en aan de namen der gedachten
heeft men niets. Laat ik thans mogen volstaan met een
korte verlanglijst, een academische Verlanglijst, inhoudende
mijn voornaamste wenschen en overwegingen. Het zijn er
twaalf, die ik, in niet al te strenge orde, hier volgen laat.
1 0 . Er zij als ik thans mag afzien van hetgeen in
't bizonder de „weinigen" geldt, die hun eigen weg in de
wetenschap zullen zoeken en vinden er zij aan de Uni~
versiteit voor de „velen" en dus in 't algemeen voor allen:
academische vorming, er zij opvoeding van den geest. Wie
aan de academie komt, leere er denken, wie de academie
verlaat, hebbe denken geleerd. Er zij groei van binnen,
aanvankelijk en in voortgaande beweging daarin uitkomende
dat de geest der studeerenden, op matig-uitgebreid terrein,
leert staan a. boven het gruis van allerlei meening, b. boven
de bekoring van woorden, van algemeene woorden, c. boven
de grens tusschen hun weten en hun nieuweten en, in
vaste aanwezigheid, zich openbarende en handhavende door
eenige kenmerken van den geest, die ik beschreven heb p.
71 en v. Als het eerste er niet is en het laatste er niet
komt, wat verstaat men dan onder studie?
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2°. De toegang tot de Universiteit worde enger gemaakt.
Zonder scherper zifting wordt het getal van hen, die daar
komen om een „ambacht" te leeren, al te groot.
30• Academische voorgangers behooren zich ten onzent
in de allereerste plaats te beschouwen als docenten. Hun
souvereine vrijheid om de wetenschap vooruit te brengen
blijft hierbij natuurlijk onverkort en onverlet. Er zijn intusschen
óók nog de jonge menschen, wier jonge jaren de schoone
zaaitijd van het leven zijn.
4°. Eenig nadenken over de eischen, die aan docenten
behooren gesteld te worden, is niet gewenscht. Is het
toch geen bewijs hoezeer ons gansche wezen van intellectur
alisme doortrokken is, als wij den immers van zelf sprekenden
eisch dat een docent kundig en knap zij, altijd weer noemen
en altijd noemen in de eerste plaats? Er zijn wel andere
eischen, die ook van zelf spreken, maar die intusschen nooit
eens vernoemd worden. Laat ik er enkele vermelden: a. een
docent moet leven, niet dood zijn. Men zou dit op zeer
verschillende manieren kunnen toelichten. Kierkegaard ver
ergens 1 ) dat hij op school Terentius' Phormio las. De-tel
dichter verhaalt daarin hoe Phaedria en zijn vrienden in een
scheerwinkel het oogenblik zaten af te wachten dat een schoone
citherspeelster aan den overkant moest thuis komen. De wel
eens verstrooide docent vroeg dan waarom er een conjuncr
tivus stond in:.... dum inde rediret domum. Als de jongens
dan antwoordden: dum regeert den conjunctivus, werd er
iets in hem ' wakker, en hij begon uit te leggen: indien een
onverschillige portier of dienstman op het schoone meisje
gewacht had, zou er een indicatives gestaan hebben, maar
nu is er het „conjunctivische" van wege het verlangen, de
beweging der ziel in het wachten. Onder dat uitleggen was
zijn stem een andere geworden, een nooit gedoofd vuur was
1)

Stadien auf dem Lebenswege, übersetzt van A. Bârthold, 1886. p. 209.
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begonnen te gloren onder de grijze asch. Na eenige oogenblikken zwijgens hernam hij dan weer op zijn gewonen toon:
die volgt. Kierkegaard voegt er bij: „ik zie nu duidelijk
,dat mijn onvergetelijke leermeester, hoewel hij zich enkel met
latijn afgaf, ook in andere vakken iets vermocht." Men
begrijpt, hoop ik, dat dit verhaaltje van algemeens toepassing
is. Het is maar een allegorie.
b. Een docent moet verbeelding hebben, niet van zich
zelf natuurlijk, maar verbeelding als kostelijke gave van God.
Er zijn docenten, voor wie b.v. alle rivieren (Tiber, Nijl,
Euphraat, Jordaan etc.) niets anders en nooit iets anders dan
-geographische begrippen zijn. Marathon en Buiksloot liggen
voor dezulken enkel op verschillende lengte~ en breedtegraden.
Zoo goed zegt Martineau van Priestley dat hij overal Priestley
blijft: „aan den voet van den Sinaï, onder de gevangenen
van Babylon, onder de zangers van Israël, in de gouden poort
van den tempel, in het gehuurde huis van Paulus, of bij den
balling op Patmos; „he is the good, plain, speculative Dr.
Priestley still," hij wordt nergens iemand, „die ons volk lief
heeft." Er is geen „transmutation of mind", die trouwens
niet enkel door de verbeelding tot stand komt. 1 ) c. In
een docent moet eenige humor zijn. Ik bedoel met humor
natuurlijk niet een bedenkelijken voorraad van aardigheden,
ik bedoel er mee het kostelijke, dat in een harmonisch gemoed
kan voortspringen uit de tegenstelling van onze groote en
grootsche taak en onze zeer geringe krachten. Wij vermogen
in de zaak der opvoeding inderdaad maar weinig. Het inzicht
dat de Bene mensch in volstrekten zin nooit autoriteit voor
den ander kan zijn, ontneemt aan den docent met één slag
alle gewichtigheid. Hier ligt het diep humane van alle
goed onderwijs. d. De docent, die iets weet, moet ook
weten te zeggen wat hij weet. Somwijlen, zegt Kierkegaard
1)

Essays, Reviews and Addresses, 1890, I, p. 27,
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ergens ondeugend, somwijlen wordt er in een advertentie
een kindermeisje gevraagd, dat goed vertellen kan.
5 0 . Er kome een afrekening, een redelijke afrekening met
de aldoor aangroeiende stof. De dienst moet worden opger
zegd aan de veel vereerde godinnen Uitvoerigheid en Comr
pleetheid. Er zijn er, die hier waarlijk verlost moeten worden
van de dwangvoorstelling van het Complete. Het Complete
kan immers, althans bij den leerling, zoo gemakkelijk worden
de complete leegte. Ik heb vroeger reeds kwaad genoeg
gezegd van een ongemotiveerd uitvoerige stof, ik kan nu met
weinig volstaan. Men moge toch bedenken dat men met een
uitvoerige stof geen wetenschappelijke mannen vormt, en ook
geen mannen, die iets zullen vermogen in het leven. Hoeveel
kostelijke arbeid is er in de jongste 25 jaren niet verricht,
waarvoor onze eerbied, onze dankbaarheid groot en onger
veinsd is, alarmeerende nietsdoeners mogen zich over dien
arbeid geen oordeel aanmatigen, maar de ontdekkende vraag
moet toch wel periodiek gesteld worden: zijn nu na 25 jaar,
ik zeg niet de voorgangers, maar de onderwezenen in beter
aanraking, in inniger verkeer gekomen met Profeten en
Apostelen, met de Grieksche Oudheid etc. etc.? Het moet
toch niet zoo worden dat Profeten en Apostelen etc. voor
hen komen te staan in de derde rij, d. i. achteraan, in de
tweede rij de eerste klassenonderzoekers en -uitleggers, in de
eerste rij de referenten over de laatstgenoemden. Men kan
er zeker van zijn dat de meeste studenten zich minzaam
zullen houden aan de referenten! Zóó moet het niet zijn,
en dat wil ook in den grond niemand, dat kan niemand
willen, dat zou niemand mogen willen, maar de domme uit~
voerige stof wil dat wèl! Historisch.-critisch onderzoek mag
nooit en voor niemand worden iets anders dan middel; wie
het tot doel, tot volstrekt-zelfstandig doel verheft, gaat ten
,slotte iets anders dienen dan een gegeven inhoud, iets anders
dan inhoud. Ik krijg dan de historie van de schilderij:
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gaarne wil ik ingelicht worden over de soorten van verf,
die gebruikt zijn, over bij- en oververven, over de lijst van
het stuk, over zijn afmetingen, over den vroegeren of tegen
eigenaar, over de discussiën, die het stuk in zake-wordigen
echtheid heeft uitgelokt, over de plaats, waar het hangt of
moet hangen in een museum, over zijn nummer op de een
of andere tentoonstelling etc., maar ik moet en mag toch
onder en door al deze op zich zelf zeer nuttige mededeelingen
nooit het stuk zelf verliezen! Ik sprak eens met iemand, die
mij zijn voornemen te kennen gaf om zich te gaan wijden
aan indologische studiën. Gelukkig is het niet gebeurd.
Waarom gelukkig? Omdat de man er bijvoegde dat hij de
bemoeiïng met de Grieksche Oudheid „oude kost" achtte.
Smakelijk is dit zeker niet uitgedrukt, maar de kwaal zat bij
dezen lijder dieper: de man was zijn Christendom kwijt, hij
was de Grieksche Oudheid ook kwijt, ik vermoed dat de
Indische speculatie al evenmin veel zijde zou gesponnen
hebben bij zijn bemoeiïngen. Maar 't is waar, hij had zich
kunnen werpen op de vragen van samenstelling!
6 ° . Wij moeten evenmin het slachtoffer worden van aldoor
voortgaande arbeidsrverdeeling, van steeds enger vakstudie.
De wetenschap gaat dan wel vooruit, maar wij zelf gaan
achteruit. Concentratie van den geest kan ook contractie
van den geest worden. Wij worden dan half opgevoede
specialisten. Merkwaardig, dieren, b.v. paarden, leeren door
oogkleppen hun schichtigheid af, wij menschen worden door
oogkleppen schichtig tegenover alles, wat buiten het „vak"
ligt. Wij moeten niet worden eenkennige kinderen op den
arm van Vrouwe Wetenschap.
7°. Ons oog blijve voortdurend geopend voor de gevaren,
die in de hanteering ook van de meest onberispelijke methode
kunnen schuilen. De door ons toegepaste methode blijve
het instrument van onzen geest, onze geest worde nimmer
instrument van de methode. Wij moeten ons gedurig afvragen
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welke opvoeding wij dagelijks aan onzen eigen geest geven.
Ik wees de gevaren aan: voor het terrein van de natuurwetenr
schappen p. 142-168, voor dat der historische wetenschappen
p. 168-200.
8°. Er kan cumulatie en onderlinge versterking van ge
zijn: a. er kan zijn een hypertrophie van den critischen,-brekn
historischen zin, wij leiden dan altijd af; b. een nimmer rustende
ziek geworden analyse kan alle, ook de zwakste synthese
afwijzen; c. als hier nu óók nog bijkomt de uitvoerigheid,
dan is het nau f ragium mentis voltooid! Wij „reviewen"
dan duizend personen en verschijnselen; ook de eerste, de
personen, worden hier niets anders dan „onderwerpen ", van
welke wij weer overgaan tot andere „onderwerpen ", wij gaan
hier altijd over, wij leiden altijd af, wij staan nooit stil.
Stilstaan wordt in dit den mensch onteerend spiegelgevecht
een „stichtelijke" uitdrukking. Dringt zulk een geest(?) in het
onderwijs, dan krijgen we niets anders dan opiniermenschen,
trechters en transito-plaatsen voor de beste dingen. Niets
heeft hier tijd om te bezinken, om te kiemen, om wortel te
schieten. Zelfs de dwaling kan hier niet gedijen. Is dit niet
een voordeel? Ik geloof het niet, op het kerkhof zijn immers
ook geen dwalingen!
90• De ernstige dwaling worde ingezien dat historisch~
critische onderzoekingen gemakkelijker zouden zijn dan studiën
van zuiver wijsgeerig karakter. Als het aankomt op naspreken
en van buiten leeren, heeft men gelijk; als de dingen óók
van binnen moeten geleerd worden, zeer zeker niet. De
veelzijdige uitrusting, die noodig is voor de eerstgenoemde
studiën, wijst al dadelijk alles uit: deze onderzoekingen zijn
immers van dien aard, dat zij voortdurend en rechtstreeks
ingrijpen in de meest uiteenloopende sferen: taal in lager en
hooger zin, historie, zielkunde, wijsgeerig denken (ideeën).
10 0 . Wie studeert, doet goed met spoedig klaar in te
zien dat intellectualisme overal onze stage vijand is. Hij,
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die het nooit gemerkt zou hebben, heeft zeker nog niet hard
gestudeerd.
110. De allernaaste vraag moet ons nu en dan invallen:
waartoe onze arbeid, waartoe al de sterke inspanning van
onzen geest? Er is in ons wezen een paradoxon: wij, die
hier op aarde de erfgenamen zijn van weinige uren, geven
ons aan ons werk, verliezen er ons wellicht in, alsof ons
bestaan hier gegarandeerd ware voor eeuwigen duur. Dat
is toch niet zoo. Wij moeten ons hier, dunkt mij, niet
troosten met de algemeene vertroosting, die soms gezocht
wordt in „den vooruitgang der wetenschap". Ik houd het.
er voor dat de wetenschap nog wel vooruit zal gaan, als
wij -er niet meer zijn. In het korte, snijdende woord van
Amiel ligt een vonnis uitgesproken, waarnaar wij allen
moeten luisteren: „progrès des choses, déclin des ámes!" 1)
12 0 . Wat zal ik zeggen van nieuwe programma's van
onderwijs? Ik sta er dikwerf sceptisch en zuchtend tegen~
over. Een nieuw program van onderwijs is zeker goed, als
het heel goed is, en misschien zelfs beter dan het oude,
als n.l. het oude niet goed is, maar is het toch niet ver~
ontmoedigend dat wij elkander nog in de 20ste eeuw soms
zoo veelbeteekend kunnen aanzien, om dan, nog weder
veelbeteekenend, te verklaren dat het ten slotte niet in het
program, maar in de personen zit? Hier is, om zoo aanstonds te vermelden redenen, een onberekenbare factor. Ook
is hier gelegenheid om een vreemd verschijnsel waar te
nemen. Als men over onderwij s-zaken met een onderwijs
man apart spreekt, hoort men bijna altijd verstandige dingen.
Dit verstandige ziet men soms gaandeweg afnemen in leen
vergadering, 't kan gebeuren dat het zoo goed als geheel
verdwijnt in een regelend comité. Hoe zou dat komen?
Het is niet zoo moeilijk te verklaren. Naar een regelende
1)

Fragments d'un Journal intime, 1885, I p. 27.
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commissie pleegt men onder andere benoodigdheden óók mee
te nemen het mysterieuze ding, dat luistert naar den gewichtigen naam van „eischen van het vak." De voorspelling is
in dit geval niet al te gewaagd dat er van een goede regen
ling bitter weinig zal inkomen. Want waar werkelijk ernstig
geregeld wordt, zal het immers altijd aankomen op schikken,
inschikkelijk zijn, zich zelf verloochenen. De onberekenbare factor, zoo even vermeld, komt neer op vierderlei:
1 0 . er zijn onverstandigen, die altijd spreken over gebrekkige
inrichting van het onderwijs; dezulken zijn niet ongelijk aan
den teringlij der, die, in plaats van eens te denken aan de
wegvloeiende kracht, alles toeschrijft aan een ongemakkelijk
rustbed of een tochtige veranda. 2°. Er zijn nog weder
onverstandigen, die, naar het schijnt, maar niet vermogen
te vatten dat de belangrijkheid van een vak uit een oogpunt
van zuivere wetenschap, en de beteekenis van een vak voor
het onderwijs in sommige gevallen niet één, maar twee
kunnen zijn. 3 0 . Er zijn liefdelooze menschen, die herziening
van een program altijd opvatten als uitbreiding van een
program; voor dezulken zijn de vakken alles, de jonge
menschen niets. 4°. Er zijn solipsistische naturen, die her
ziening opvatten, natuurlijk nooit als herziening van zich
zelf, maar altijd als herziening naar zich zelf toe. Breng in de
wet de duidelijkste beperking van de vakken, die zij doceeren,
het zal niet en niets baten, in hun solipsisme schrijven zij een
wereldhistorische, wat zeg ik, een kosmische beteekenis toe
aan het door hen gedoceerde vak. Maar hoe wil men hier
ook grenzen afbakenen, beperkingen verduidelijken? Dat
kan men doen in stoffelijke dingen, maar wat beteekent ten
slotte het onderscheid tusschen hoofdzaken en bijzaken, tus~
schen hoofdtrekken en gedetailleerde behandeling, als wij
ons eigen vak, d. w. z. als wij ons zelf voor de hoofdzaak
zouden houden? Ik moet hier altijd eindigen met ongeveinsde
bewondering voor het moederlijk geduld, dat een goede rege-
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lings-commissie moet bezitten en oefenen om eenigszins te
kunnen slagen.
Ik heb mijn twaalf voornaamste overwegingen en wenschen
nu opgenoemd. Inderdaad meen ik dat teen vroeger door mij
gebruikt beeld niet al te stout behoeft te zijn, als met deze
overwegingen en wenschen ernstig gerekend mocht worden.
Op pag. 99 sprak ik van een verandering van klimaat in
het onderwijs, van een wondere ritseling van leven, die,
voor zoover zij aanwezig is, zal blijven en krachtig versterkt
worden, voor zoover zij ontbreekt, zal komen, als ook
maar de helft van mijn ideaal in vervulling gaat. Maar
waarom zou ook de andere helft van het toch niet buiten~
sporig ideaal niet in vervulling gaan? Voor zoover dat
mogelijk is, zal er dan weer zijn een hecht en levend ver~
band tusschen wetenschap en algemeene cultuur, tusschen
studie en leven. Wij weten natuurlijk allen dat wetenschap,
anders dan in de uiterste omtrekken, geen zedelijkheid schept,
en nog veel minder godsdienst, dat is ook haar taak en
roeping niet. Maar er zal, in het onderstelde geval, wèl
zijn zulk een beoefening van de wetenschap, die allereerst
den eigen geest niet schaadt, veel minder verminkt; die al
verder niet enkel de wetenschap, maar ook de menschen
zelf vooruitbrengt; die immers stellig en op voelbare wijze
den geest zal adelen en zijn krachten sterken. In één woord
er zal zijn zulk een beoefening van de wetenschap, die de
algemeene cultuur daarvoor beveiligt dat zij dale tot niet
meer dan civilisatie, en die ons brengen kan dat harmonische,
dat organisch~progressieve, waardoor zij cultuur en geen africhting, cultuur en geen vernis is. Naar mijn innige overtuiging
zal de cultuur-kweekende werking, de waardescheppende
kracht van een Nederlandsche Universiteit voor een aanzienlijk
deel moeten gevonden worden in het aanbrengen van de
academische vorming, wier wezen en eischen ik poogde te
beschrijven in de vorige bladzijden.
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Met een paar woorden wil ik mijn gedachten te kennen
geven over het theologisch Hooger Onderwijs. Na al het
gezegde kan ik kort zijn. Ik zou dan wenschen dat men ons,
leden der faculteit, overliet de wetenschappelijke opvoeding
van den geest. Ik . zou wenschen dat men ons, voorgangers
en studenten, voortdurend indachtig maakte de gevaren van
intellectualisme, die aan alle werkelijke studie verbonden
zijn. Ik zou wenschen dat wij voorgangers allen waren
niet enkel mannen van wetenschap, maar ook, en dat
niet in de laatste plaats, mannen des geloofs, ik bedoel
geloof in jezus Christus, omdat men hier anders toch
eindigt in den mensch, zij het ook den vromen mensch.
Maar ik wil de algemeene uitdrukking thans ook wel
onomschreven laten, men kan haar toch nooit zóó pijnigen,
dat het worden zou: geen mannen des geloofs. Voor het
technische verlang ik minder examens, minder colleges niet
voor ons, maar voor de studenten minder, veel minder
stof, meer, veel meer studie, veel meer vrijheid voor studie,
een andere schikking van vakken, gedeeltelijke verdwijning
van sommige vakken. Daar ik hier geen formeel program
geef, is nadere verduidelijking onnoodig. Wat de kerker
lijke hoogleeraren aangaat: ik zou hun een deel van hun
tegenwoordigen wetenschappelijken arbeid willen ontnemen
om hun daarvoor in de plaats te geven niet het lagere, maar
het hoogere, n.l. de geestelijke leiding der jonge mannen,
hun geestelijke opleiding voor de bediening van het Evangelie.
Indien zij over dezen voorslag ontsticht zouden zijn, wat ik
niet mag aannemen en ook niet aanneem, zou zelfonderzoek
op verborgen intellectualisme moeten aanbevolen worden.
Wat zal ik zeggen over herstelling van de theologische
faculteit in den toestand vóór 1876? Voorloopig en totdat
ik argumenten hoor, die mij binden, ben ik niet bitonder
warm voor de zaak. Ik erken dat er in 1876 partij-oog~
merken gewerkt hebben, ik erken dat men toen is uitgegaan
-
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van een onmogelijk begrip van neutraliteit. Wie dogmatiek
doceert, staat natuurlijk op een standpunt, waarop zou hij
anders staan? Wie wijsbegeerte van den godsdienst doceert,
staat even natuurlijk op een standpunt, waarop zou hij anders.
staan? 1 ) Geen wet kan mij ooit een standpunt opdringen,
het zou toch al te vreemd zijn dat een wet, door menschen
gemaakt, een mensch zou kunnen en mogen binden juist in
het allerdiepste, waarin een mensch nooit aan menschen
gebonden is! Men had dan ook in 1876 de neutraliteits-gedachte niet moeten doordrijven, men heeft toen weten
schappelijke canonisatie gezocht voor eigen agnostische over~
tuigingen, waartoe anders zooveel gewicht gehecht aan een
verandering van naam (wijsbegeerte van den godsdienst in
plaats van dogmatiek) ? Maar er is hier ook nog iets anders.
,

,

Het goede, dat men óók bedoelde, en dat door de bekende

verandering moest komen, was dit mogen voor- en tegenstanders beiden overwegen inderdaad reeds, komende,
het zou gekomen zijn ook zonder die verandering: het inzicht
namelijk leefde reeds en was bezig door te dringen, dat
ook dogmatische problemen, zal het niet blijven bij een
abstract-dogmatische, een docetische constructie, ernstig en
gezond-historisch moeten behandeld worden. Na al het
vroeger gezegde zal men mij, hoop ik, niet beschuldigen
dat ik mij hier van de zaak afmaak met een paar goed~
koope bijwoorden. Ziedaar mijn meening; ik blijf intusschen,
als ik zeide, gaarne toegankelijk voor bindende argumenten.
Het wordt waarlijk tijd dat ik eindig. Misschien zal iemand
zeggen: gij hebt u nooit doen kennen als een bizondere
1 ) In onderscheiden geschriften heeft Prof. J. H. Gunning duidelijk_
aangetoond dat een algemeengeldige wetenschappelijke basis voor de godsdienstwetenschap een illusie is. (Zie o.a. Godgeleerdheid en Godsdienst
eenige gedachten naar aanleiding van Dr. 0. Pfleiderer's : die-wetnschap.
Entwicklung der prot. Theologie enz. 1892.)
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onderwijs-specialiteit, en toch hebt gij u hier nog al uitgelaten over onderwijszaken. Op die bedenking zou ik deftig
kunnen antwoorden: ik ben 20 jaren bij het hooger onderwijs geweest. Laat ik liever in plaats van een deftig, een
vriendlijk bescheid mogen geven. Ik kan mij hier beroepen
op een nederig en op een hoog voorbeeld. Het nederig
voorbeeld wordt ons allen dagelijks gegeven in de blinde kip,
die nu en dan nog wel eens een graankorrel vindt. En het
hooge voorbeeld: het is van algemeene bekendheid dat de
grieksche godin Artemis zelve geen kinderen had, toch hebben
de Grieken haar verheven tot patrones van de kraamvrouwen!

OVER KIERKEGAARD.

OVER KIERKEGAARD').
Ik verheug er mij over dat Soren Kierkegaard's geschriften
in ons vaderland meer bekend zullen worden. Indertijd werden
een paar van zijn kleinere werkjes uit het Duitsch in het
Hollandsch vertaald, maar daarbij bleef het. Thans ziet een
uitvoerige, met zorg bijeengebrachte bloemlezing het licht,
waarvan de vertaling uit het oorspronkelijke aan een zeer
bekwame hand werd toevertrouwd. Alles laat zich lezen als
goed en vloeiend Hollandsch, wat bij een vertaling van Kierker
gaard inderdaad niet weinig zegt.
Mij werd verzocht een inleiding op de hier volgende Bloem~
lezing te schrijven. Ik doe dat gaarne, ik hoop intusschen
onder dat schrijven te blijven denken aan de waarschuwing
van Chr. Schrempf dat een „Einleitung," vooral op Kierke~
gaard, zoo gemakkelijk een „Ausleitung" wordt. Ik zal trachten
aan het gevaar te ontkomen.
Aan welke lezers, aan welke soort van lezers denk ik voor
Kierkegaard's geschriften? Ik zou gaarne aan vele soorten
willen denken, maar ééne soort moet ik stellig uitzonderen:
het zijn die menschen, die enkel hun eigen gedachten bij een
auteur willen terugvinden, die niet eens wezenlijke inlichting
over die gedachten verlangen, maar een schrijver eenvoudig
schijnen te beschouwen als goedkoopen repetitor van hun
eigen (?) denkbeelden. Mij dunkt, zulke menschen moesten
in 't geheel niet meer lezen, dat gestaag opzeggen van gedachr
ten stompt maar af. Maar overigens hoop ik dat deze
1 ) Inleiding op: Keur uit de werken van Soren Kierkegaard, uit het
Deensch vertaald door R. C. S. (1905) .
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Bloemlezing vele lezers zal trekken. Wie een inleiding op
Kierkegaard schrijft, kan beloven dat men kennis zal maken
met een geestvol en diepzinnig auteur, met een fijn zielkundige,
een oorspronkelijken, genialen denker. Dit alles kan veel
eenvoudiger gezegd worden: het komt mij voor dat Kierker
gaard's beteekenis, zijn zending, zou men willen zeggen, voor~
namelijk in tweeërlei bestaat, en daarin zal wel gelegen zijn
de blijvende aantrekkingskracht , die hij uitoefent: hij doet
ons komen achter onze eigene christelijke en niet-christelijke
gedachten, èn, hij doet nog iets meer: hij doet ons gedurig
komen achter ons zelf. Deze schrijver overvalt, overrompelt
ons niet zelden, of liever hij ontdekt; niet enkel ons gedachtenleven, maar ook wat daar nog achter ligt, ons diepste
persoonlijk leven brengt hij in heilzame beweging.
Mijn taak vind ik hierin dat ik Kierkegaard's pad bij den
lezer een weinig effen. Vervolgens dat ik kortelijk karakte~
riseer zijn voornaamste, zijn grondleggende gedachten. Ten
derde wil ik de vraag beantwoorden, die misschien meer in
stilte dan overluid gedaan wordt: heeft hij gekend de rust
des geloofs?
Ik wil zijn pad bij den lezer een weinig effenen. Is dat
noodig? Ik geloof het wel. Men zou wenschen dat ieder,
die Kierkegaard leest, hem nag eens las, zelfs zou een derde
lezing geen schade, maar voordeel opleveren. Uit eigen ervaring kan ik verzekeren dat dan afnemen zal de klacht, die
men wel eens over Kierkegaard vernemen kan, de klacht n.l.
dat hij soms zoo weinig eenvoudig, zoo ingewikkeld en gezocht
kan schrijven. Ik zeg niet dat die klacht geheel zal verdwijnen„
maar er blijft ten slotte slechts een minimum van over, als men
dichter bij hem komt. Dan blijkt niet zelden dat wij aan de
oppervlakte bleven, terwijl hij in de diepte ging, wat natuurlijk
moest geven een ongewenscht en onbehaaglijk misverstand.
Om met Kierkegaard op goeden voet te komen, moeten wij
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bedenken dat wij in hem te doen hebben met een dialecticus,
een denker en wel een denker over de hoogste levensvragen.
Dialectiek noemt Spruyt ergens het op de proef stellen van een
denkbeeld, door n.l. na te gaan of het past in 't verband der
voor waar gehouden denkbeelden. Kierkegaard stelt gedurig
zijn eigen gedachten en die van anderen op de proef. Levendig
doet hij ons dikwerf denken aan de gesprekken van Socrates
en vooral aan sommige dialogen van Plato. Hij houdt er van
een gedachte in al haar vouwen en plooien te doorzoeken, in~
houd, omvang en grens van zulk een gedachte nauwkeurig te
bepalen, want hij ontmoet telkens menschen, die in christelijke
woorden spreken en in heidensche categorieën denken en leven.

Hij kent den wellust van den intuïtieven denker: „soms",
zegt hij, „wordt plotseling een gedachte in mijne ziel wakker,
zóó levendig als had ik haar nooit te voren gehad, ofschoon
zij mij toch niet vreemd is, maar ik was vroeger als het ware
enkel met de linkerhand met haar gehuwd, nu huw ik haar
met de rechterhand. Heeft deze gedachte zich in mij vast
gezet, zoo word ik een weinig geliefkoosd en op den arm
genomen. Dan moet ik mijn woord er op geven dat ik deze
gedachte tot in haar laatste consequentie zal naspeuren, ik
verpand er mijn leven onder en nu doet de wind de zeilen
zwellen".
Men zal verstaan dat een lezer van de gewone soort bij
een verhandeling, in deze temperatuur geschreven, spoedig zal
vragen: is het nog niet uit? Laat ik een eenvoudig voorbeeld
mogen geven. Kierkegaard spreekt ergens over ons danken
van God voor het goede, dat wij van Hem ontvangen. Hij
meent dat wij daarin dikwerf zoo bitonder gedachteloos te
werk gaan. Wij danken God voor het goede, dat Hij ons
schenkt, en wij verstaan er vaak niets anders onder dan uit~
wendigen voorspoed, niets anders dan den zonneschijn, die op
ons pad valt. Maar, vraagt hij, weten wij zoo zeker dat het
geluk, dat wij genieten, een wezenlijk goed is? Bestaat dan de
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werkelijk religieuze verhouding tot God niet daarin dat wij
ons eindig verstand opgeven en daarmede het zoo natuurlijk
onderscheiden (geluk ongeluk enz.) , om in goddelijke
dwaasheid altijd te kunnen danken? Wij vallen hier, meent hij,
zoo licht terug in de esthetische dialectiek, d. w. z. wij dankende
menschen doen dikwerf wat wij niet mogen doen: n.l. direct
beslag leggen op de goede dingen, die wij kunnen opnoemen,
als op een teeken van onze verhouding tot God. Wij staan dan
niet tot God in betrekking, maar tot onze eigene voorstelling
van geluk en ongeluk. Toen de groote tooneelspeler Seydelr
mann in de opera onder een gejubel, dat verscheidene minuten
duurde, bekranst was geworden, dankte hij, 's avonds thuis~
gekomen, God innig daarvoor. Kierkegaard meent dat de innig~
heid van zijn dankzegging juist bewijst dat hij God niet dankte.
Immers met denzelfden hartstocht, waarmee hij dankte, zou
hij tegen God zijn opgestaan, als hij ware uitgefloten ge~
worden. Had hij religieus gedankt en alzoo God gedankt, zoo
zou het Berlijnsche publiek en de lauwerkrans en de jubel van
vele minuten dubbelzinnig zijn geworden in de dialectische
onzekerheid van het religieuze.
Mij dunkt, dit alles is wel ontdekkend, en toch ook nog wel
eenvoudig. Kierkegaard weet het zoo goed dat wij onvaste
menschen soms zoo luchtig en vluchtig kunnen omgaan met
onze beste, onze troostrijkste gedachten. Hoe heerlijk is werkelijk vertrouwen op God, als wij dan ook maar werkelijk op God
en op God werkelijk vertrouwen. Maar hoe licht blijft hier alles
steken in gevoel en verbeelding; soms komt alles niet zoo heel
veel verder dan tot in den voorhof van gevoel en verbeelding.
Wij vertrouwen op ' God en ... beven als een riet in volgende
oog-enblikken! Kierkegaard overvalt ons dan met de vraag:
hoe staat het met uw vertrouwen op God, dat gij Zondags zoo
heerlijk vindt, b.v. Maandagmiddag om 4 uur? Wie door den
komischen vorm den diepen ernst van deze vraag niet verstaan
zou, zou toch niet veel verstaan. Hij laat telkens, dikwijls
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onverwacht, een heilzaam licht vallen op wat hij noemt „de
vroomheid der schrikkeldagen ". Nog eens, dat alles is ontdek
kend, en toch ook niet zoo ingewikkeld.
Maar er is ook nog iets anders. De lezer, die met Kierker
gaard voor het eerst op weg gaat, struikelt licht over de vele,
telkens wisselende pseudoniemen, waaronder hij de meeste van
zijn boeken heeft uitgegeven: Climacus, Anticlimacus, Johannes
de Silentio, Vigilius Haufniensis, Hilarius Buchbinder etc. Men
vindt dit vreemd en vraagt zich af: wat moet dit voortdurend
zich verbergen achter telkens nieuwe schuilnamen beteekenen?
Men zou, geloof ik, niet struikelen, als men las en overwoog
de oriënteerende mededeelingen, die Kierkegaard zelf daarover
gegeven heeft. Uit die mededeelingen blijkt dat er achter die
pseudoniemen tweeërlei school: er lag niet minder achter dan
een bepaalde methode van kennis en van opvoeding, en er
lag achter wat hij zelf noemt: het aandeel, het ook hem zelven
opvoedend aandeel der Voorzienigheid in zijn schriftelijken
arbeid. Ik geef toe dat de later gedane mededeelingen wellicht scherper accentueeren wat, gaande de ontwikkeling,
meer onbewust en onwillekeurig kan geweest zijn; er blijft
in ieder geval genoeg over om ons hier voor struikelen te
behoeden.
Er lag achter een bepaalde methode van kennis en van
opvoeding. Kierkegaard noemt gedurig den naam van Socrates,
dit is niet voor de leus, voor versiering alleen. Hij is
Socratiker wat de verhouding van mensch tot mensch betreft,
d. w. z. hij meent dat de eene mensch geen eigenlijke auto~
riteit voor den ander kan zijn, dat wij menschen alleen aanleiding voor elkander kunnen zijn; hij zal u zeggen dat alle
onderwijs daarom enkel „een vrome scherts" is, omdat alle
kennis, alle waarheid, die iets beteekent, een punt van aan~
raking in den mensch moet hebben, persoonlijk moet worden.
Daarom kiest hij allereerst wat hij noemt: de indirecte mede~
deeling, die geen vat geeft aan en op den persoon van den
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auteur, omdat hij zoo goed weet dat alles in de wereld zoo
gemakkelijk bedorven wordt door aanhang, die al te snel
verworven wordt, of door oppositie, waarmee men over een
inhoud heen den slag pareert om er af te zijn. Van meet
aan is zijn gansche schriftelijke werkzaamheid betrokken op
het Christendom, op het probleem: Christen worden, maar
hij wil allereerst de menschen wat hij noemt: opmerkzaam
maken, zóó dat zij alleen met zich zelf, met de waarheid te
doen hebben. Daartoe legt hij allerlei standpunten, allerlei
levensbeschouwingen tot den wortel toe bloot, om later de
menschen „in volle vaart tegen het religieuze te laten aan loopen". Doet een auteur anders, dan komt hij volgens hem
niet dáár, waar de lezers zelf werkelijk zijn in velerlei verstrikking der gedachten en des harten, dan helpt hij hen niet
waarlijk. Wij hebben hier dus met een methode te doen,
die de moeite wel waard is om verstaan te worden, eer men
struikelt.
Maar er lag achter de pseudoniemen ook het aandeel, het
hem zelven opvoedend aandeel der Voorzienigheid. Op welke
wijze? Hij vertelt ons van zijn jeugd, hij deelt ons mee dat
hij eigenlijk geen jeugd, geen jonge jaren gekend heeft. Een
innig door hem vereerde vader had den ganschen last van
zijn zwaarmoedigheid, van een al te rechtstreekschen ernst
geworpen op het kind. Kierkegaard vond als kind het
Christendom wreed, maar, zegt hij, ik liet het toch nooit los,
ik verloor nooit den eerbied voor het Christendom, zelfs nam
ik mij voor het later te verdedigen, later eens duidelijk te
zeggen wat het Christendom eigenlijk is. God zorgde er wel
voor dat het misverstand, dat hierin school, geen stand hield,
door n.l. de hooghartige gedachte dat het Christendom mij
noodig `zou hebben, om te zetten in de verootmoedigende
ervaring dat ik het Christendom noodig had. Hoe is dit
toegegaan? Wat hij in zijn jeugd miste, gaf God hem als
het ware terug in een bizonder rijken aanleg van zijn geest,
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die zich uitte, zich moest uiten in een krachtigen drang om
te produceeren. De Voorzienigheid liet hem, die nooit jong
was geweest, dichter worden. Hij heeft de volle bekoring
gekend van een leven in esthetische en philosopische belangstelling, maar zijn oog bleef middelerwijl voortdurend open
voor het fijne gevaar, dat er altijd schuilt in een belang~
stelling, die den eigenlijken wil met rust laat, het gevaar om
te blijven steken in een bloote gedachte en phantasieverhouding tot het leven en nooit te komen tot het eenvoudige:
Christen worden. Hoe fijn heeft hij later dit gevaar beschreven. Nooit, zegt hij, ben ik de dupe geworden van den
opgang, dien ik maakte, daarvoor was ik een eeuwigheid te
oud. God zorgde er voor dat dei „dichter" niet bleef; al ware
ik religieus minder gebonden geweest dan ik voortdurend was,
de „doorn in het vleesch" (de neiging tot zwaarmoedigheid
en een uiterst zwakke gezondheid) zou wel het zijne gedaan
en het dichterlijke „ausgeleert" hebben. Men ziet dus dat
de pseudoniemen nog wel iets beteekenen: zij verbergen en
onthullen tegelijk, zij zijn „politiedienaren, die terug! roepen"
ook tot hemzelven, maar zij zeggen ook dat er nooit volle vereenzelviging was met de geteekende en door hem veroordeelde
levensbeschouwingen.
En nu een korte karakteristiek van zijn voornaamste ge~
dachten. Men wanhoopt, als men er aan denkt zulk een
karakteristiek te geven, zóó rijk is Kierkegaard. Gelukkig is
hij wat ik zou willen noemen: een concentrisch denker,
d. w. z. waar men in de ontwikkeling van zijn gedachten
ook is, men kan altijd langs een kortere of langere rechte
lijn komen in hetzelfde centrum, deze denker denkt zijn gedachten. Telkens ontmoet men in zijn geschriften dezelfde
begrippen, Kierkegaard spreekt liever van kategorieën, b.v.
„de enkele", de „gelijktijdigheid", de „paradox", de „sprong ",
„het een of het ander". Laat ik beproeven een drietal
kategorieën kortelijk toe te lichten.
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De enkele. In deze gedachte ligt volgens Kierkegaard een
gansche wereldbeschouwing en hij heeft daarin gelijk, meen ik.
Dat ik, zegt hij, deze kategorie zoo beslissend op den voorgrond gebracht heb (Socrates is haar uitvinder op een qualita•tief ander terrein) , ruil ik niet voor een koninkrijk. Wat
bedoelt hij er mee? Hij bedoelt er mee dat de mensch,
elke mensch vóór alle dingen een verhouding tot God, tot
de eeuwigheid, tot zijn zaligheid heeft. Hier ligt de wenen~
lijke taak, hier liggen de wezenlijke belissingen. Het geslacht
noemt hij een phantoom; de toepassing van de kategorie
„geslacht" op menschen, is, als uitdrukking van het hoogste,
misverstand en heidendom. Hij legt zulk een sterken nadruk
op het begrip van den „enkele", deels tegenover de ver~
vluchtiging, waartoe het esthetische en het louter contemplatieve zoo licht leidt, omdat de wil buiten beschouwing gelaten
wordt, deels tegenover de neiging om zich te verliezen in
het historische en het sociale. In zijn overigens keurige
monographie over Kierkegaard vat Harald Hof f ding dit alles,
en hij vat het toch ook weer niet, zou ik zeggen, d. w.z. hij
tracht te „medieeren" op de wijze van Hegel, en nu schom~
melt alles heen naar de humaniteit, naar het geloof in de
ongebroken kracht van het leven, naar de gestaag voortgaande
ontvouwing van het volle menschenbestaan in staat en huisgezin, in wetenschap en kunst. Het spreekt van zelf dat hier
het gemeenschapsleven om den hoek komt zien. Kierkegaard
zou volgens Hof f ding er geen oog voor hebben; zijn „enkele"
isoleert zich volkomen van de overige menschen, zijn absolute
verhouding neemt alle kracht in beslag en zou geen tijd en
kracht overlaten voor onze relatieve verhoudingen. ,, Kierker
gaard was eigenlijk op denzelfden weg als Schopenhauer: op
den weg naar het Nirvana".
Het komt mij voor dat wij hier redeneeringen hebben, die
het principiëele verschil zeer verduisteren. Ik wil er geen
redeneering tegenover stellen, omdat, naar mij voorkomt, het
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leven zelf of liever de levenskeuze hier alles beslissen moet,
ik wil slechts een paar opmerkingen maken. Als Kierkegaard
soms den draak steekt met onze lastige en gewichtige bePmoeiing met anderen, dan bedoelt hij immers dat alle bemoeiing
met anderen, indien wij zelf geen wezenlijken inhoud hebben,
een rammelende bemoeiing wordt, waar de gemeenschap
minder dan niets aan heeft. Voorts was het mij dusver niet
bekend dat men in het Nirvana of op den weg daarheen
nog een pijnlijken en harden strijd opneemt tegen gezonken
en geestelooze toestanden. In het Nirvana laat men dat alles
rusten, meen ik. Ten slotte kunnen uit de historie nog wel
anderen genoemd worden, die wij toch zeker onder de
„enkelen" zullen willen rekenen. Ik denk b.v. aan Mozes,
die, als God's toorn over Israël ontstoken is, zijn God vraagt:
delg mij uit uw boek (Exod. XXXII : 32). Dit is toch nog
wel sociaal gevoeld, om deze dikwerf zoo weinig zeggende
uitdrukking kortheidshalve maar te gebruiken. Ik denk aan
Paulus, van wien het niet bepaald onsociale woord is overgeleverd: ik zou zelf wel wenschen verbannen te zijn van
Christus, voor mijne broederen (Rom. IX : 3) . En het heerlijke
is dat ook de kleinsten en geringsten hier kunnen meedoen
en waarlijk meetellen, als het maar „enkelen" zijn, als zij hun
sterkte maar in God hebben en niet, neen niet in het volle
menschenbestaan, in de ongebroken kracht!
De gelijktijdigheid. Hier wordt op klare en sobere wijze
een einde gemaakt aan alle overwegingen der sentimentaliteit,
aan alle spel van gevoel en verbeelding. Velen meenen dat
zij nog beter Christenen zouden zijn, als zij maar geleefd
hadden in de onmiddellijke nabijheid van Christus. Hoe
gebrekkig is hier de kennis van den Bijbel, hoe gebrekkig
vooral de kennis van het eigen hart. Tot lieve jongeren,
die later „pilaren" zouden worden, moest de Heer soms
zeggen: „ga weg achter mij, satanas, gij zijt mij een aanstoot,'*
dat beteekende soms de nabijheid van Jezus! Kierkegaard
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toont aan dat de discipel-tijdgenoot in den grond der zaak
niets voor heeft boven den later levende, den dicipel uit de
tweede hand: beiden staan immers tegenover dezelfde ergenis,
,dezelfde dwaasheid, dezelfde absolute paradox: het eeuwige
realiteit geworden in de historie. Alle Christendom, of men
het aanneemt of verwerpt, ligt in deze paradox. Er is, zegt
hij, in alle eeuwigheid geen directe overgang van het historische op het eeuwige, omdat zulk een overgang buiten bereik
van het denken ligt. Men komt er niet, noch op den weg
van Schelling's intellectueele aanschouwing, noch op dien der
Hegel'sche methode. Hier is noodig „de sprong ", „het
oogenblik", „de volheid des tijds," waarin tijd en eeuwigheid
elkander wezenlijk aanraken, waarin het oogenblik de ver
eeuwigheid wordt. De tijdgenoot en de later levende-vulingder
moeten in denzelfden
den zin de voorwaarde hiervoor van God
ontvangen, elk geloovige is daarom de echte tijdgenoot in de
autopsie des geloofs.
Lessing heeft gelijk, zegt Kierkegaard, als hij in zijn bekende
uitspraak: toevallige historische waarheden kunnen nooit een
bewijs worden voor eeuwige redewaarheden, bestrijdt wat
Kierkegaard zelf noemt een „hinwegquantitiren" over een
qualitatieve beslissing. Hoffding ziet hier wederom het punt,
waarop het aankomt, voorbij, als hij (p. 168) zegt: „in ernst
gelijktijdig zijn kan men alleen met datgene, wat niet afgesloten is en welks resultaat niet gewaarborgd aanwezig is".
Maar Kierkegaard trachtte juist aan te toongin dat gewone
historische gelijktijdigheid in eeuwigheid niet baten kan, dat
zij nooit en voor niemand iets anders kan zijn dan enkel
aanleiding. Het historische feit, voor zoover het object van
geloof is, kan niet genaturaliseerd worden, zegt hij. Hóffding
blijft op de lijn der altijd voortgaande horizontale ontwikkeling, waarin voor het verticale, voor teen werk - Gods in de
historie nergens plaats is. Het is de oude tegenstelling, de
oude worsteling der wereldbeschouwingen: het eeuwige is
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of verschenen in den tijd, in historische gestalte, of het is
niet anders dan de algemeens, zacht doorschijnende achter grond van het leven en de ontwikkeling, waarbij logisch
alleen de laatstlevende individuen het voltooide zullen kunnen
aanschouwen. Het voltooide is er dus bijna voor niemand!
Het een of het ander. Hier moet ik wel een zeer beperkte
keuze doen, want de rijkdom van ontdekkende zielkundige
ontleding is hier overstelpend. In het „Een of het Ander"
teekent Kierkegaard de tegenstelling van het esthetische en
het ethische; in „Stadiën" wordt deze tweeledige teekening
de drieledige beschrijving van de esthetische, de ethische en
de religieuze levensbeschouwing. Misschien doe ik het best,
als ik wat nader toelicht de kategorie van het esthetische,
omdat vermoedelijk deze kategorie voor den gewonen lezer
het minst doorzichtig is.
Wat verstaat Kierkegaard onder het esthetische? Men moet
hier afzien van schoonheid in den gewonen zin, waaraan het
woord allicht doet denken. Kierkegaard bedoelt met het
esthetische de onmiddellijkheid van het natuurlijk leven, waarin
nooit het oogenblik komt dat de mensch zichz elven zedelijk,
als persoon kiest, waarin hij nergens meer dan voorbijgaand
komt te staan tegenover volstrekte eischen. Dit esthetische
treedt, als er niet gewaakt wordt, onophoudelijk buiten zijn
relatief recht, soms op zeer grove, dikwijls op fijne, soms op
.zeer verfijnde, bijna onnagaanbare wijze. Bij allen schijn
van leven blijft men hier in den dood, in de krankheid ten
doode, want de geest wordt hier op allerlei wijze vereindigd.
In dieperen zin heeft men hier „keine Sache, man treibt
seine Sache selbstisch".
Dit alles kan geschieden op zeer grove wijze, als het gaat
in de lijn van onmiddellijk, zinlijk genot, of liever van de
teugellooze willekeur, waarmee alles wordt opgevat en behandeld. Alles is hier neiging, stemming, genieting; wij nieuweren
noemen dat ons „uitleven ". Een werkelijk onderscheid tusschen..
,
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goed en kwaad is hier natuurlijk niet. De wet is dat er geen
wet is, geen band, geen teugel anders dan in ons genietend
zelf, geen plicht. Het type is, naar Hof f ding's juiste opmerking, de oude Aristippus van Cyrene, die in een gesprek
met Socrates zoo teekenachtig zegt „dat hij zich niet „opsluit"
in een openbare betrekking, maar liever overal vreemdeling
of gast wil blijven". Elke band, elke gebondenheid wordt
hier gemeden, want alle gebondenheid is immers maar lastig,
daarom geen vaste beroepsarbeid, geen al te zeer bindende
vriendschap; wel erotiek, maar geen huwelijk, want bij het
huwelijk is altijd het gevaar dat men zijn vrijheid verliest:
„wel heeft men voorbeelden dat een zigeunerin haren man
op den rug door het leven gedragen heeft, maar ten eerste
is dat een zeldzaamheid, ten andere is het op den duur wel
wat vermoeiend . . . . voor den man!" Dit is buitengewoon
vlijmend. Gaat alles hier in den grove, dan is er de grootere
of kleinere Nero, bij wien de geest door vlagen van droef~
geestigheid zich wreekt over het onrecht, hem aangedaan.,
over de spijze, die hem dagelijks wordt voorgezet.
Maar het kan ook gaan langs fijnere lijnen. Er kan rijke
uitrusting zijn met vele verleidelijke gaven van verstand en
geest; hier is men sterk en lenig genoeg om zich in elke.
mogelijkheid in te denken, om alles met oogenblikkelijke geestdrift aan te grijpen. De zelf-genieting kan hier gezocht en
gevonden worden in de veelzijdigste ontwikkeling van een of
ander talent, maar altijd blijft het zoo dat men in den grond
niet „existeert ", men is zelf „niets ". Van zulk een esthetisch.
levende kan gezegd worden dat „hij zevenmaal het gansche
zijn omkringt, de bazuin blazend, om het dan te laten ondergaan en de echo te wekken, die enkel in het leege weerklinkt"..
Want alles eindigt hier in het volstrekte onbevredigd zijn,
in meestal onbegrepen vertwijfeling. Er is meer vertwijfeling
dan men denkt. Men kent geen eeuwigheid in den tijd, geen
leven met volle heerlijke tegenwoordigheid.
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Men kan ook esthetisch zich bezighouden met de hoogste
dingen, met het eeuwige, de eeuwigheid. Dan wordt de ver menging van de esthetische, ethische en religieuze kategoriën
het gevaarlijkst, omdat ze bedekt wordt door een schoonen
schijn. Men kan toeschouwer blijven bij de werken des geloof s:
onze beste gedachten zijn dan niet het brood, dat wij dagelijks
eten, en ons geloof triomfeert in de lucht, men kan zelfs wer
ken voor 't Rijk Gods en daarbij ongemerkt terug vallen in
het esthetische. Op ontdekkende wijze werkt Kierkegaard
ergens uit hoe men op allerlei wijze esthetisch zich kan bezig
houden met het eeuwige. Bezighouden is hier het woord.
Men kan het eeuwige door de fantasie in den tijd trekken;
zoo opgevat brengt het een betooverende werking teweeg, de
eeuwigheid ziet dan weemoedig en droomend neer in het
oogenblik, de gedachte aan het eeuwige wordt een bezigheid,
wordt speelgoed voor de fantasie. Men kan ook de eeuwigheid
opvatten als object voor de fantasie, die geschiedt in poëzie
en kunst. Kierkegaard maakt de fijne opmerking dat men hier
wel de „Sinnigkeit" der intuïtie, maar niet de innigheid van den
ernst kan hebben, men speelt den Dante. Men kan ten slotte de
eeuwigheid metaphysisch opvatten, als object van speculatie.
Maar men komt er ook op deze wijze niet, omdat men niet
waarlijk komt in den ernst, in de keuze, omdat men blijft in
den angst voor de wezenlijke aanraking, in het demonische.
Voor al het belangwekkende, dat Kierkegaard verder zegt
over het ethische, over wat er volgt, als de eischen van het
ethische ten einde toe worden aangehoord; over het religieuze,
over de zonde als de eigen kategorie voor het religieuze; over
de heerlijkheid der „herhaling ", die het dagelijksch brood is,
dat met zegen spijzigt; over de bevrijding door den rechten
ernst; over het komische van ernst in betrekkelijk onbedui~
dende dingen, voor dit alles moet ik verwijzen naar de hier
volgende Bloemlezing, en over deze Bloemlezing heen naar
Kierkegaard zelf.
,
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Nog een enkel woord wil ik zeggen over de vraag, die
ik stelde: heeft Kierkegaard gekend de rust des geloofs? Deze
vraag moet wel met teederheid behandeld worden; men moet
haar eigenlijk nooit stellen ten opzichte van anderen, zonder
haar te gelijkertijd te stellen ten opzichte vang zich zelf. Anders
blijft alles een dwaas en ijdel werk. Men zal begrijpen dat
ik deze vraag niet zou gesteld hebben, als zij niet reeds ware
beantwoord geworden. De Noorsche dichter Paludan Muller
heeft kortweg verklaard dat er bij Kierkegaard moet gesproken
worden van een ,,geraffineerd Pelagianisme". Ik zou zeggen,
als men hier toch aan woorden blijft hangen, dat men even~
goed zou kunnen spreken van grof Pelagianisme.
De zaak ligt hier op tweeërlei wijze anders dan Paludan
V lier zich voorstelt. Krachtens de zonde is er in elk natuur~
M
lijk mensch, door de nawerking der zonde is er ook in den
wedergeborene een neiging om het Werk Gods altijd weer
uit de hand van God uit - te nemen en het te leggen in onze
eigen hand. In dit opzicht zijn wij allen Pelagianen, hij wel
het meest, die er zich het verst van verwijderd waant. Paulus
spreekt ergens (Rom. X 3) van het „oprichten van onze
eigene gerechtigheid". Men kan hiervoor ook wel nieuwere
omschrijvingen geven.
Er is niet enkel leerheiligheid, niet enkel werkheiligheid in
den gewonen zin, er is ook gevoelsheiligheid in allerlei schar
keering. Zulk een „oprichten der eigene gerechtigheid" is er
toch eigenlijk overal, waar in de plaats van het eenvoudige
geloof. dat het werk Gods heeft te aanvaarden, gesteld wordt
allerlei werk van ons, dat er wel verband mee houdt, maar
dat het geloof toch niet vervangen mag: zedelijk streven,
eischen der idealiteit, eischen der subjectiviteit, wijde waar
deering, ernst en vroomheid, mystieke contemplatie en medic
tatie, intellectueele aanschouwing, intellectueele liefde, onze
strijd en worsteling, de vele gestalten van het godsdienstig
gevoel. Men merkt dat het getal stille Pelagianen belangrijk
toeneemt, als men wat nauwkeuriger toeziet.
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Maar er is nog iets anders. De volheid van het leven,
van de realiteit, die ons in Christus geschonken is, is twee~
zijdig. Zoo heerlijk zegt Johannes in zijn Evangelie: wij
hebben Zijne heerlijkheid aanschouwd, eene heerlijkheid als
des Eengeborenen van den Vader, vol van genade en waar~
heid. Hier is de volheid, de harmonische volheid, die wij
dikwerf maar zeer fragmentair vermogen te naderen en ons
toe teeigenen. Waarheid zonder genade is wreedheid,
waarheid zonder genade is Brand van Ibsen; genade zonder
waarheid, genade zoo zonder meer is geen heilige genade, dat
wil dus zeggen: is geen genade; genade zonder waarheid
maakt Christus tot een gemakkelijk middel der zaligheid.
Men merkt het wel, men kan hier schromelijk dwalen aan
weerszijden.
Als men de vraag wil beantwoorden of iemand de rust des
geloofs gekend heeft, moet men niet blijven hangen aan
woorden en uitdrukkingen, waarin iemand „hineingehetzt"
kan worden door den taaien tegenstand der geesteloosheid;
men moet, meen ik, bij voorkeur letten op onwillekeurige,
niet al te veel bewaakte uitingen van het verborgen leven,
midden in de moeiten van het dagelijksch bestaan. Kierker
gaard vertelt ons ergens van zijn auteurs-werkzaamheid. Hij
had nooit gebrek aan gedachten, zegt hij, integendeel, de
rijkdom der gedachten overweldigde hem zoodanig dat zijn
uiterst zwakke gezondheid er niet tegen bestand was en dat
hij „God gebruiken moest tegen dien rijkdom." Hij moest
hier gehoorzaamheid leeren en den arbeid verrichten als strenge
plichtsbetrachting: alleen bepaalde uren van den dag arbeidde
hij, dan kon hij „elke letter zorgvuldig schrijven." Ik heb
het wel gemerkt, zegt hij, dat een ander het was, die Heer
en Meester is; „ik heb het vernomen met vreeze en beven,
als Hij mij Zijn almacht liet merken en dat ik niets ben; ik
heb het onbegrijpelijk zalig vernomen, als ik vóór Hem en
bij den arbeid in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid was."
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Mij dunkt, hier is geloofsgehoorzaamheid en geloofsrust in
éénen.
De rust des geloofs is wel gekend door den man, die
schrijven kan: „mijn verhouding tot God is de gelukkige
liefde van mijn in vele opzichten ongelukkig en bezwaard leven.
Deze liefdesgeschiedenis, als ik haar zoo noemen mag, heeft
ook het kenteeken van een ware liefdesgeschiedenis, dat n.l.
slechts Een haar volkomen verstaat, dat men alleen voor
het oor van Eenen met absolute vreugde daarvan verhaalt,
den Geliefde, door wien men geliefd wordt."
De rust des geloofs is wel gekend door hem, die zeggen
kon: als de keuze maar werkelijk gedaan is, keert al het
esthetische terug en wordt de wereld weer rijk en schoon,
Abraham krijgt zijn lieven Isaac terug!
De rust des geloofs is wel niet ontgaan aan hem, die ,vol-komen anti-Grieksch, de gedachte uitspreekt dat de zalige
God ons kan noodig hebben, omdat zijn wezen onpeilbare
liefde is. Dit is, zegt hij, de wonderbaar schoonste gedachte,
die niet in mijn hart is opgeklommen, wij staan hier voor
het wonder.
Maar heeft hij dan toch niet gesproken van de idealen,
en van de navolging als het eenige, waarop het ten . slotte
aankwam, en van de spanning, waarin de wil voortdurend.
gehouden wordt in het godsdienstig leven, en van de onzekerheid, die de vorm en het kenteeken der geloofsverzekerheid
is, en van de subjectiviteit, die de waarheid is?
Ach ja, hij heeft van dit alles gesproken, men zou misschien
ook kunnen vragen: hoe, in welk verband, naar welke aan~
leiding, met welke bedoeling heeft hij van dit alles gesproken?
Hij heeft de idealen weer willen inscherpen tegenover een
verzwakt en of ficiëel en soms geafficheerd Christendom. Hij
deed het, zegt hij, om weer vrije baan te maken voor werke-lijke genade. Dit klinkt, alsof men de wet predikt als een
tuchtmeester tot Christus, hetgeen meer geschied is en
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geschieden moest. Hij heeft inderdaad gesproken van de
spanning, waarin wij voortdurend gehouden worden in het
godsdienstig leven. Nog wel een apostel, die de rust des
geloofs toch wel gekend heeft, heeft ook gesproken van „een
werken van onze zaligheid met vreeze en beven"!
Hij heeft de onzekerheid genoemd den vorm en het ken~
teeken der geloofsverzekerheid. Hij bedoelde er mee dat onze
zekerheid niet rusten kan op doop of kerk of confessie of
inspiratie der Heilige Schrift. Hij bedoelde er mee de nood-zakelijkheid der persoonlijke toeëigening, hij bedoelde immers
wat in Hebreën XI staat: hij hield zich vast, als ziende den
Onzienlijke. Heeft hij op iets anders het oog gehad en kunnen
hebben met zijn uitspraak dat de subjectiviteit de waarheid is?
Wie heeft sterker dan hij geaccentueerd dat alles aankomt
op het historisch feit van Gods openbaring in Christus, tot
welks eeuwige kern men intusschen niet naderen kan op den
weg van het gewone onderzoek?
Hij heeft inderdaad eenzijdig gesproken over de navolging,
't was midden in den a f mattenden strijd, waarin hij alleen
stond. 't Kan toch soms zóó zijn dat ook anderen mee de
schuld dragen van wat wij zeggen, God zal en kan hier alleen
n
oordeelen. Ik zou willen voorstellen dat wij nu maar aflaten
ons oordeel, dat, over anderen uitgesproken, zoo gemak
kelijk bot en onbarmhartig kan worden. De eenzame strijder
verneemt nu voor zijn verhouding tot God het volle ja der
eeuwigheid, dat nu zeker wel zuiverder zal kunnen geformu
leerd worden dan ons hier mogelijk is. Laten wij voor zijn
aardsche leven de formule blijven kiezen, uitgedrukt in het
eenvoudig versje, dat voor een zijner werken staat:
Wer glaubet, der ist grosz and reich,
Er hat Gott and das Himmelreich;
Wer glaubet, der ist klein and arm,
Er schreiet nur: Herr, dich erbarm!
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Ik eindig thans. Ik hoop hartelijk dat Vertaalster en
Uitgever veel voldoening van hun arbeid mogen smaken, die
zeker voor de eerste niet gemakkelijk is geweest. Blijke het
velen dat wij in Kierkegaard te doen hebben met een vrucht~
baren, een ontdekkenden gedachten - zaaier.

DE LEIDSCHE VERTALING VAN HET
OUDE TESTAMENT.

DE LEIDSCHE VERTALING VAN HET
OUDE TESTAMENT'.

Het Oude Testament naar de Leidsche
Vertaling, met verkorte inleidingen en toelichtingen, bewerkt door I. Ho o y kaas,
predikant te Amersfoort. onder toezicht van
Prof. H. Oor t. -- E. J. B r i 1, Leiden
1905/1906, afl. I — X.

Het is niet gemakkelijk te zeggen wat er noodig is voor
goed vertalen. Dante Gabriel Rossetti heeft eens de eerste
wet van een goede, rhythmische vertaling aldus geformuleerd:
,,thou shalt not turn a good poem into a bad one".
Dit is zeker zeer juist en ook geestig, maar wij komen er
niet heel veel verder mee. Wij komen ook niet veel verder
met het gewone zeggen: een goed vertaler moet bezitten
een voldoende kennis van de taal, waaruit, en een voldoende
kennis van de taal, waarin hij vertaalt. Dat wil, korter
uitgedrukt, dus zeggen dat een goed vertaler philoloog moet
zijn. Maar ik zou zoo zeggen: dat spreekt van zelf, al wordt
het wel eens vergeten.
Zeker moet een goed vertaler philoloog zijn, wat mij betreft philoloog in de eerste plaats, indien men nu maar niet
meent dat daaruit volgen zou dat een goed philoloog eo ipso
een goed vertaler zal zijn 2). Tenzij men onder philologie

1) Overgenomen uit Onze Eeuw, 7e jaargang, 1907.
2) Men zie hierover nader Reden and Vortrage von Ulrich von
Wilamowitz-Moellendorff: Was ist übersetzen? Berlin 1901.
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zoo wat van alles versta, wat natuurlijk alleen kan opkomen
in het brein van een verward denker, van iemand, die niet weet
dat men, louterrphilologisch toegerust, ons dikwijls in een
vertaling enkel een „omgekeerd tapijt" zal voorleggen.
Wellicht komen wij hier het verst, als wij zeggen: alleen
hij zal goed vertalen, die klaar heeft ingezien dat goed ver~
talen meestal onmogelijk is. 't Is waarlijk niet moeilijk duidelijk
te maken waarom dit zoo is. Laat ik drieërlei noemen.
10. Er zijn geen zuivere, volmaakte, exacte equivalenten.
Nooit dekken in twee talen twee woorden elkander volkomen in
beteekenis. Bovendien, niet iedere taal heeft al de ideeën, alle
gedachtenwendingen, fijnere schakeeringen van uitdrukking,
spraakfiguren, associaties -en abstracties van elke andere taal.
2°. Wie vertaalt, vertaalt niet enkel de woorden van
een tekst, maar immers de uitdrukking van gedachte en
gevoel van een schrijver, welke uitdrukking natuurlijk óók
ligt in de woorden, maar toch ook in de gekozen schikking
der woorden, ook in het karakter, in de beweging der
volzinnen. In een tekst van eenige beteekenis is altijd iets,
dat doet denken aan het bloed in het lichaam, aan het sap
in de plant, dat immers niet zit op één hoopje. Het komt
hier dikwijls aan op de fijnere en intiemere bijkomstigheden, die door een slordig vertaler gewoonlijk verwaarloosd worden; het komt aan op datgene, waarop het voor
den oningewijde niet aankomt. Zoo luchtig spreekt men
soms van „iets steken in een Nederlandsch gewaad." Het
veel genoemde Nederlandsch gewaad is niet zelden een
luchtig, dun japonnetje. Aan het gekozen beeld kan men
al merken dat men de plank mis is: men kleedt niet een
gedachte in den een of anderen vorm, men kleedt haar dan
aan of misschien ook uit. Gedachte en uitdrukking der
gedachte staan tot elkaar als ziel en lichaam: „de ware
vertaling is metempsychose." Soms kan men letterlijk
vertalen, men reikt dan, om zoo te zeggen, een gesloten
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brief over. B.v. „God tempers the wind for his shorn lamb."
Men behoeft over deze woorden maar een transparant heen
te leggen en ze na te trekken, dan is men er: God tempert
den wind voor zijn geschoren lam. Maar zóó gelukkig is
men maar zelden. Meestal is het zoo dat men een bood~
schap niet kan overbrengen, zonder dat men zelf het geheim
kent, anders verplaatst men enkel een blok woorden. Er
is niet alleen „mind in style," er is ook „soul in style."
3 0 . Men kan den klank, de muziek, de musicale plaat~
sing der woorden onmogelijk overbrengen. Men kan dit het
best merken, als men het oorspronkelijke en het vertaalde
hardop leest. Wie is nooit wanhopig geworden over een
op zich zelf onberispelijke vertaling? Men vertaalde goud
of koper, en het resultaat was soms: blik. Woorden zijn er
niet alleen voor de oogen van onze nauwkeurige geleerden,
zij zijn er ook voor hun lijfelijke ooren, of liever voor de
ziel, die luistert in het oor.
Dit alles komt bij goed vertalen kijken. Voortreffelijk
heeft weer Vinet, van wien ik reeds een paar beelden over~
nam, allerlei gezegd, waarop het hier aankomt. 't Is toch
maar waar wat een Franschman (ik weet niet meer wie)
eenigen tijd geleden zei: „ik lees Vinet niet meer en wel om
de volgende reden: „als ik zelf nog eens een gedachte denk,
die de moeite van het denken waard is, dan vind ik die ge
dachte altijd weer terug bij Vinet." Theologen en philologen
zouden zich zelf zulk een dienst bewijzen, als zij Vinet's letterkundige kritieken op hun geestes-constitutie lieten werken.
Vinet zegt dan, naar aanleiding van een vertaling van
Milton's Verloren Paradijs, o.a. het volgende: „le secret
d'une bonne traduction suppose quelquefois des qualités si
élevées de l'áme, des procédés si délicats de l'esprit; it y a,
dans certains cas, si peu de dif f érence entre traduire et produire,
qu'un intérét sérieux et vii peut s'attacher a la critique d'un
ouvrage de ce genre. La theorie de la traduction embrasse
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d'autres théories; ii y a un génie de la traduction comme it
y a un génie de la poésie, de la philosophie et de la science.
La connaissance intime de deux langues à la fois et de leurs
rapports n'est pas une chose si commune ni si subordonnée
qu'on le pense; soumettre l'une à tout ce que l'autre a créé

dans son indépendance, et donner à cette servitude toutes les
gráces de la liberté, n'est pas le fait d'un esprit vulgaire,
lorsque c'est le genie, qu'il s'agit de traverser d'une rive à°
l'autre; enfin une pleine et intelligente fidélité est nécessaire
au prix d'une foule de connaissances précises, avec lesquelles
l'excellent traducteur serait, s'il le voulait, critique prof and
et bon historien . . . . Le son des mots, le mouvement de
la phrase, le caractère de l'expression sont des choses qui
dépendent de l'idiome, et dopt l'ef f et pourtant doft, autant
f et méme
que possible, se retrouver dans la traduction. Cet effet
est souvent plus essential que l'idée proprement dice; ou plutót
l'idée, l'intention de l'écrivain ne se trouve entière que dans
ces accessoires. Combien de vers que la nuance de l'expres.
sion, l'harmonie et le mouvement de la phrase, ont fait
vivre dans toutes les mémoires! . . . . En poésie, le simple
son est une idée, souvent zoute l'idée du poète; et ces idées:
eivent et se perpétuent comme vit dans le souvenir des peuples
une touchante melodie sans accompagnement de mots et de
notions distinctes . . . . Mais en beaucoup de cas, ce qui,
dans une phrase ou dans un vers, va au delà des mots et de
leur syntaxe, est autre chose et bien mieux que de la musique:
ce sont des idées, c'est 1'áme de 1'écrivain, c'est sa vie" etc. 1
-

)1

Het wordt tijd dat ik iets zeg over de voor mij liggende
Volksuitgaaf van de Leidsche Vertaling van het 0. T., en dus
1 ) Etudes sur la littérature francaise au dix-neuvième siècle, tome I,
p. 413 en v. deuxième édition, Paris 1857. De cursiveering hier en daar
is van mij.

-
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ook over die vertaling zelve. In deze Volksuitgaaf ontvangt
men minder en meer dan in de groote uitgaai: minder inleiding en verklaring: „slechts zooveel wordt gegeven als noodig
is tot recht verstand van den tekst." Meer, in dit opzicht
dat Prof. Oort „de Algemeene Inleiding omwerkte en met
een breeder schets van Israëls geschiedenis verrijkte.'
(Prospectus).
Ik ga tot de bespreking over onder drieërlei voorbehoud.
Vooreerst bepaal ik mij tot een keus uit de historische&
boeken: wat van de kleinere uitgaaf vóór mij ligt, loopt
ook slechts tot Ail. X (2 Koningen) . In de tweede plaats
zal ik mij overwegend houden aan den letterkundigen kant
der vertaling, ik gevoel niet de minste roeping allerlei wijsheid voor te wenden, die ik niet bezit. Mijn derde voorben
houd is een voorbehoud van eerbied, van oprechten eerbied
voor den rijken schat van geleerdheid, of liever van echte
wetenschap, die in de vertaling en in de inleidingen en toer
lichtingen schuilt. Het komt mij voor dat wie dien eerbied
niet eerlijk deelt, daarmee reeds het recht verbeurt om ook
maar eenige aanmerking te maken. Het zal mij geen moeite
kosten, bij al wat ik nu verder zeggen ga, dezen eerbied tot
den einde toe te bewaren.
Eer ik een paar kleine paradigmata van bespreking
geef, moge een algemeene opmerking voorafgaan. De op~
merking betreft de vraag van al of niet aansluiting aan
de „Statenvertaling". Blijkens de Algemeene Inleiding vindt
Prof. Oort die aansluiting onmogelijk. „De eenige weg ",
zegt hij, „die ons openstond om O. T. aan Nederlandsche
lezers te doen kennen, was: eene geheel nieuwe overzetting
met nieuwe inleidingen en aanteekeningen te geven: welke
dientengevolge zeer ver van de Statenvertaling afwijkt." Hij
grondt zijn overtuiging omtrent de onmogelijkheid van aan~
sluiting op twee niet te weerspreken feiten. Vooreerst gingen
de Statenvertalers uit van een onzuiveren, onkritischen tekst.
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„Hierbij komt (ten tweede) dat het Nederlandsch der zeventiende eeuw en dat van onzen tijd aanmerkelijk van elkander
verschillen; zoodat vele plaatsen door een hedendaagschen
lezer onvermijdelijk misverstaan worden." Prof. Oort heeft
mij hiermee niet werkelijk overtuigd. Ik geef gaarne toe de
noodzakelijkheid van nieuwe inleidingen en aanteekeningen,
niet alzoo de noodzakelijkheid van een „geheel nieuwe over
zetting." Wat de twee niet te weerspreken feiten betreft,
zou ik zeggen: leg zelf een kritisch gezuiverden tekst aan
uw overzetting ten grondslag, vervang elke verkeerde ver~
taling door -een betere, of liever door de goede vertaling,
en verwijder uit de bestaande overzetting alle thans onger
bruikelijke en onverstaanbare woorden en uitdrukkingen, alle
woorden, die in den loop des tijds grooter of kleiner
wijziging in beteekenis ondergaan hebben. Ik weet zeer goed
dat de grenslijn tusschen wat, bij deze opvatting, zou moeten
blijven staan en wat zou dienen verwijderd te worden, niet
scherp en exact kan getrokken worden, maar noch Oort noch
iemand anders mag het mij hier lastig maken met een immers
overal aanwezige onmogelijkheid van grensbepaling. De lijn
zelf is duidelijk genoeg.
Ik heb voor deze mijne opvatting tweeërlei grond. Voor~
eerst, niemand zal willen tegenspreken dat wij in onze Statenvertaling, in weerwil van al haar gebreken, bezitten een meestaal, een taalmonument van hoogen rang. De-tersukvan
meeste van onze beste stylisten, zoo niet alle, zijn mede
gevormd door lectuur van den Bijbel in de Statenoverzetting.
Mijne vraag is nu: belooft men zich van de geheel nieuwe
vertaling eenzelfde uitwerking op onze algemeene cultuur, of
duidelijker, is redelijkerwijze te verwachten dat de nieuwe
overzetting, in bedoeld opzicht, zal doen en kunnen doen,
wat de oude nu weldra drie eeuwen gedaan heeft en heeft
kunnen doen? Deze vraag is niet onbillijk, zij is zelfs zoo
billijk dat zij moet gedaan worden. Op ander gebied geeft
,
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men schatten uit voor bewaring en restauratie van oude
monumenten; ook op onstoffelijk gebied moeten wij, dunkt
mij, zeer zuinig zijn op kostelijke dingen. Voor cultuur in meer
dan oppervlakkigen zin is immers meer noodig dan dat wij
in het * bezit gesteld worden van een grooter hoeveelheid
wetenschappelijke stof, hoe prijzenswaard ook alle arbeid moge
zijn, die ons deze grooter hoeveelheid verzekeren wil. Het
antwoord op de gestelde vraag hangt af van het antwoord
op een andere vraag, n.l. op deze vraag: waarin ligt toch
eigenlijk de bedoelde uitwerking? Wat de Statenvertaling
betreft, kan geantwoord worden: van twee in elkander
grijpende , factoren: niet enkel van het Hollandsch der 1 7d
eeuw, maar van dat Hollandsch als lenig middel van uit-.

drukking voor de kleur van het origineel, voor het concreete,
voor den aanschouwelijken stempel van den oorspronkelYken
tekst. De letterlijke vertaling heeft den Statenvertalers niet
zelden parten gespeeld, de kleur van het oorspronkelijke
hebben zij soms al te angstig ontzien, maar zij hebben ze
ontzien. Er zijn hier twee klippen te vermijden: het 0. T.
mag niet ophouden, in inhoud en vorm beide, die immers niet
gescheiden kunnen worden, geestes gewrocht, ziels- .gewrocht
van zijn eigen schrijvers te zijn, èn aan de taal, waarin
men vertaalt, mag toch ook weer geen geweld gepleegd
worden, ook zij mag geen ernstig letsel ontvangen. De taak
van den vertaler wordt hierdoor zeer zwaar.
Ter voorloopige toelichting van mijn bedoeling een klein
voorbeeld uit ' vele tientallen. In Gen. 9 : 24 vertaalt de
Statenoverzetting: en Noach ontwaakte van zijnen wijn. De
Leidsche Vertaling heeft: ontwaakt uit zijne bedwelming 1 ) etc.
-

1 ) Kautzsch vertaalt „schlankweg" : als aber Noah von seinem Rausche
erwachte. Zoo vertaalt ook de Leid. Vert. 1 Sam. 1 : 14 (doe uwen wijn
van u) door: doe uwen roes van u, en 1 Sam. 25 : 37 (toen de wijn van
Nabal gegaan was) door: toen de roes van Nabal geweken was.
,
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Dit laatste is, natuurlijk niet in de bedoeling, maar in
den vorm stellig onjuist. Bedwelming is een abstractum: er
is bedwelming niet enkel door wijn. De zaak is deze dat
de auteur van het oorspronkelijke, als elk dichter, het bizondere,
het concreete mint, en het concreete is behouden in de
Statenvertaling. Noach ontwaakt wel wezenlijk van zijnen
wijn; noch de wijn in het vat noch iets anders heeft het
hem gedaan. Men begrijpt zeker dat ik de eerste tegen~
stelling niet als strak~ernstig wil opgevat hebben. Meent
men soms dat de min gewone uitdrukking: ontwaken van
zijnen wijn, voor sommige lezers niet duidelijk is, men voege
dan aan de vele aanteekeningen er nog ééntje toe om de
zaak voor zulke onbegrijpelijken duidelijk te maken. Ik denk
hier aan een plaats in Shakespeare.
In as you like it (III, 5) zegt Rosalinde:
I pray you, do not fall in love with me,
For I am falser than vows made in wine".

Hoe moet men dat nu vertalen? Eeden gedaan in wijn,
gaat natuurlijk niet. Een slordig vertaler, die, over den
vorm heen, al te forsch naar de bedoeling grijpt, zal misschien
wel willen vertalen: eeden gedaan in dronkenschap. Maar
zoo iets is eenvoudig ongeoorloofd. Men zou kunnen ver
gedaan bij den wijn, of eeden gedaan in wijn--talen:d
gelagen, of eeden gedaan bij de wijnkan (Burgersdijk), alles
is hier goed, als het concreete maar bewaard blijft, alles is
goed, behalve dronkenschap, die nergens goed is. Maar - ik
kom straks nog op een en ander terug.
Mijn tweede grond voor aansluiting aan de Statenvertaling,
altijd onder de gemaakte reserves, is deze. Door zulk een
aansluiting bewaart men voor den trouwen bijbellezer een
zeer gewenschte continuiteit. Men vergete toch niet dat
menig bijbelwoord in zijn bekende vaste vormen in het oor
ligt van allen, die hun Bijbel kennen uit dagelijkschen omgang.

243
Men maakt toch geen nieuwe vertaling voor menschen, die
den Bijbel niet meer lezen. Toevallig sloeg ik op jesaia 40.
De Statenvertaling heeft daar: troost, troost min volk, zal

ulieder God zeggen, spreekt naar het hart van Jeruzalem,
De Leidsche Vertaling heeft hier: vertroost, vertroost mijn
volk, zegt uw god, spreekt naar Jeruzalems hart. Ik kan
niet bedenken welke motieven de vertaler voor deze m.i.
volkomen noodelooze, niets zeggende en onwelluidende ver
anderingen heeft kunnen hebben. Ik heb mij afgevraagd;
kan hij vertroosten wellicht sterker gevonden hebben dan
troosten? Maar in het aperçu boven het hoofdstuk worden
de beide woorden promiscue gebruikt. In Jesaia 51 komt
het oorspronkelijk woord driemaal voor: het wordt tweemaal door vertroosten (vs. 3 en 12) , eens - door troosten
(vs. 19) vertaald. Ten slotte vraag ik: waartoe dient de korte,
hortende vorm: naar Jeruzalems hart? „Het Nederlandsch
der 17de eeuw" is hier nu toch zoo onschuldig als een
pas geboren kind. Wat hebben nu deze veranderingen te
maken met zin en bedoeling van de uitspraak, of ook met de
meest nauwkeurige wetenschap? Mijn antwoord is: hoer
genaamd niets.

Ik ga thans bespreken een paar kleine stukken uit Genesis,
de tijd ontbreekt mij ook uit de overige historische boeken
hier en daar een greep te doen. Het is zeker wel onnoodig
te zeggen dat mijn oordeel over de vertaling van een paar
kleine stukken niet insluit, niet kan insluiten eenig oordeel
over de geheele Vertaling van het 0. T.
Gen. 15 : 1 6 luidt in de Statenvertaling als volgt:
1. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot
Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik
ben u een schild, uw loon zeer groot.
2. Toen zeide Abram: Heere, Heere! wat zult Gij mij
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geven, daar ik zonder kinderen heenga? en de bezorger van
mijn huis is deze Damaskener Eliëzer.
3. Voorts zeide Abram: zie, mij hebt Gij geen zaad
gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn!
4. En ziet, het woord des Heeren was tot hem, zeggende:
deze zal uw erfgenaam niet zijn; maar die uit uw lijf voort~
komen zal, die zal uw erfgenaam zijn.
5. Toen leidde Hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu
op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen
kunt; en Hij zeide tot hem: zoo zal uw zaad zijn!
6. En hij geloofde in den Heere: en Hij rekende het
hem tot gerechtigheid.
De Leidsche Vertaling geeft van denzelf den tekst de
volgende overzetting:
1. Na dezen kwam het woord van Jahwe tot Abram in
een gezicht aldus: Vrees niet Abram, ik ben u ten schild;
uw loon zal ik zeer groot maken.
2. Maar Abram zeide: Heer, Jahwe, wat zult gij mij
geven, terwijl ik kinderloos mijn weg bewandel en de toe~
komstige eigenaar van mijn huis Eliëzer is?
3. Weder zeide Abram: Zie, g ij hebt mij geen kroost ge
een mijner ondergeschikten zal mijn erfgenaam zijn.-gevn,
4. Maar Jahwe's woord kwam tot hem: Niet hij zal u
beërven, maar een lijfelijke zoon van u, die zal uw erfgenaam zijn.
5. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide: Zie op
naar den hemel en tel de starren, indien gij ze kunt tellen.
Zoo talrijk, zeide hij hem, zal uw kroost zijn.
6. En hij geloofde Jahwe, en deze rekende hem dit tot
gerechtigheid aan.
Door cursiveering in de Leidsche Vertaling heb ik aan~
gegeven, waar ik grooter of kleiner bezwaren heb. Ik sta,
in vers 1, niet stil bij de verandering van „na deze dingen"
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in „na dezen" en van „zeggende" in „aldus "; de noodzakelijkheid van deze veranderingen vermag ik niet in te zien,
het al te korte „aldus" is zeker niet fraai. Grooter bezwaar
heb ik tegen de vervanging van „geschiedde" door „kwam ".
Dit laatste is te zwak en te bleek. Kautzsch vertaalt dan
ook: „nach diesen Begebenheiten erging das Wort Jahwes
an Abram." Dit is in ieder geval beter. Wil men veranderen, dan zou men kunnen vertalen: het woord van Jahwe
ging uit tot Abram. De zaak is deze dat een Hebreër bij
de uitdrukking „woord van God" anders associeert dan wij
Westerlingen. Naar Hebreeuwschen denktrant is een woord
van God iets, dat gebeurt, iets, dat kracht doet (men denke
aan de uitdrukking: Hij spreekt, en het is er, Hij gebiedt,
en het staat er) , iets dat niet enkel gehoord, maar ook gezien
kan worden (Jerem. 23: 18) . De stempel van dezen denktrant moet, zooveel mogelijk, in de vertaling uitkomen, men
kan dan de zaak ophelderen in de aanteekeningen. De
Leidsche Vert. heeft: „Ik ben u ten schild." Dit staat er
vooreerst niet, er staat: ik ben u een schild, of, ik ben -een
schild voor u. Maar bovendien, door het kleine invoegsel
wordt het concreete verzwakt. Wie concreet voelt en denkt,
schrijft: Ik ben u een schild, God is een zon en schild etc.
In aansluiting aan den Samaritaanschen tekst vertaalt de
Leidsche Vert.: „uw loon zal ik zeer groot maken."
In vers 2 van de Statenvert. is een correctie noodig. De
woorden: „wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen
heenga ", zijn dubbelzinnig, men krijgt den indruk alsof
„heengaan" „sterven" beteekent. Ook moet de woordspeling
(Damaskus) verwijderd worden. Maar de correctie had veel
korter kunnen zijn, zonder invoeging van mijn „weg bewandel"
en „toekomstig." Men moet, dunkt mij, met invoegingen zeer
zuinig zijn. Het kan korter op deze wijze: „wat zult gij mij
geven, terwijl ik zonder kinderen daarheenga, en de bezitter
van mijn huis Eliëzer zal zijn ?"
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Vers 3 en 4. „Gij hebt mij geen kroost gegeven," er
staat in het oorspronkelijke: „mij hebt gij geen kroost ge- geven." De Vertaler vervangt hier en in vers 5 „zaad" door
„kroost ", natuurlijk vanwege de oorspronkelijke beteekenis
van „zaad." Over 't algemeen ben ik niet ingenomen met
allerlei pogingen om het realisme van den Bijbel op dit punt
te omsluieren. Om drieërlei reden:, vooreerst: op de meeste
plaatsen zal het eenvoudig niet gelukken, men kan de woorden
wel veranderen, maar de zaken blijven toch staan. Ten
tweede: de oorspronkelijke beteekenis van het woord „zaad"
is, door het veelvuldig voorkomen van dit woord in den
Bijbel, nu vrijwel afgesleten, het gaat vaak met zulke woorden
als het gaat met ongewone, zonderlinge familienamen: gebruik
ze dikwijls, dan gaat er het vreemde van zelf af. En in de
,

derde plaats: voor wie zal men omsluieren? Niet weinige

van onze jongelieden, aan wie men dan toch voornamelijk
denkt, lezen tegenwoordig zonder blikken of blozen Zola en
veel erger. Het naïeve realisme van den Bijbel lijkt in niets
op het gemeene, zedelooze blootleggen van sexueele historiën
in sommige Nederlandsche romans van tegenwoordig. Nergens
heeft de Bijbel de bedoeling iets gemeens te zeggen. Ik zou
dus het woord „zaad" willen behouden. Beter kan ik mij
vinden in de verandering van „die uit uw lijf voortkomen
zal" in „een lijfelijke zoon van u", de rauwheid van het oorspronkelijke is op deze wijze gelukkig verzacht (niet wegge~
nomen) door een adjectief van dezelfde familie. Maar overir
gens tobbe men zich niet af.
De Leidsche Vert. heeft: „een mijner ondergeschikten,"
en zegt in een aanteekening dat het oorspronkelijke letterlijk
beteekent „een zoon van mijn huis." Maar waarom keert
men de zaak nu niet om: waarom behoudt men niet de let-terlijke beteekenis in den tekst, om dan de verklaring te geven
in de aanteekening? Blijkbaar heeft de Vertaler van vers
3 en 4 zich laten leiden door het streven om het driemaal
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herhaalde „erfgenaam" te vermijden. De verandering zelve
dunkt mij niet gelukkig: „iemand beërven" klinkt voor onze
ooren nog al ongewoon. Daar komt nog iets bij: waar
zullen wij eindigen, als wij in 't algemeen in oudere auteurs
de herhaling van een woord willen vervangen door equivalenten? Mits goed geaccentueerd en rustig gelezen, is er
niets onwelluidends in de eng aan het Hebreeuwsch zich
aansluitende vertaling: „Zie, mij hebt Gij geen zaad gegeven,
en de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn! En zie,
het woord des Heeren was tot hem, zeggende: niet deze zal
uw erfgenaam zijn, maar een lijfelijke zoon van u, die zal
uw erfgenaam zijn." (Het tweede „zie" liet ik weg. „En
zie" behield ik, het drukt het levendige van den verhaaltrant uit) .
Vers 5: „Toen leidde hij hem naar buiten," het vollere
„uitleiden" van de Statenvert. is beter. „Zie op naar den
hemel," levendiger staat er in het oorspronkelijke en in de
Statenvert.: zie nu of zie toch op naar den hemel. „Zoo
talrijk, zeide hij hem, zal uw kroost zijn." De verklarende
invoeging van het woord „talrijk" is, dunkt mij, een mis~
greep. Vooreerst is er geen verklaring noodig, er wordt
immers reeds vlak vooraf van tellen en van de onmogelijkheid van tellen gesproken, vergissing is niet mogelijk. Maar
wat bedenkelijker is: de gansche plastiek wordt, door de al
te duidelijke invoeging, uit de zaak weggenomen. De voor~
stelling is deze: Jahwe leidt Abram uit naar buiten en noodigt
hem op te zien naar het met sterren bezaaide hemelgewelf.
en dan zegt Hij tot hem: „Zóó zal uw zaad zijn," d.w.z. zóó
als die ongetelde en onmogelijk door u te tellen sterren. Men
kan zich moeilijk voorstellen dat Abram zou kunnen gevraagd
hebben: hoe bedoelt Gij dit, Heer? Men moet hier aan de
verbeelding van den lezer alles, en dat is in dit geval maar
weinig, overlaten. Dat weinige moet men hem niet ontnemen
door noodelooze duidelijkheid. Daar komt nu ook nog bij dat de
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zaak ten slotte ook logisch niet geheel klopt. De voorstelling is
deze: de sterren kunnen niet geteld worden, wil men dus
iets invoegen, dan zou men moeten zeggen: niet, zoo talrijk,
maar zoo ontelbaar zal uw zaad zijn. Ten slotte wordt de
kleine volzin: „zoo talrijk zal uw kroost zijn" leelijk in tweeën
gescheiden door het tusschenvoegsel: „zeide hij hem".
Vers 6: „en deze rekende hem dit tot gerechtigheid aan".
Ik zou in dit door kleine woorden toch reeds overladen vol
(en~deze hem~dit-tot~aan) het woordje „aan" weg -zinetj
-laten,his
overbodig en onwelluidend.
,

Ik kies nog een passus, ditmaal uit het verhaal van Izaak's
huwelijk: Gen. 24 : 15 21 en 45, 46.
De Statenvertaling heeft hier:
15. En het geschiedde, eer hij geëindigd had te spreken,
ziet, zoo kwam Rebekka uit, welke aan Bethuël geboren
was, den zoon van Milka, de huisvrouw van Nahor, den
broeder van Abraham; en zij had hare kruik op haren schouder.
16. En die jonge dochter was zeer schoon van aangezicht,
eene maagd, en geen man had haar bekend; en zij ging af
naar de fontein, vulde hare kruik, en ging op.
17. Toen liep die knecht haar te gemoet, en hij zeide:
laat mij toch een weinig waters uit uwe kruik drinken.
18. En zij zeide: Drink, mijn heer! en zij haastte zich,
en liet hare kruik neder op hare hand, en gaf hem te drinken.
19. Als zij nu voleindigd had van hem drinken te geven,
zeide zij : Ik zal ook voor uwe kemelen putten, totdat zij
voleindigd hebben te drinken.
20. En zij haastte zich, en goot hare kruik uit in den
drinkbak, en liep weder naar den put om te putten, en zip
putte voor al zijne kemelen.
21. En de man onzette zich over haar, stilzwijgende, om
te merken, of de Heere zijnen weg voorspoedig gemaakt
had of niet
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45. Eer ik geëindigd had te spreken in mijn hart, ziet
zoo kwam Rebekka uit, en had hare kruik op haren schouder,
en zij kwam af tot de fontein en putte; en ik zeide tot haar:
Geef mij toch te drinken!
46.
Zoo haastte zij zich, en liet hare kruik van zich
neder, en zeide: Drink gij, en zal ook uwe kemelen drenken;
en ik dronk, en zij drenkte ook de kemelen.
De Leidsche Vertaling vertaalt deze verzen aldus:
15. Nog had hij niet uitgesproken, of daar kwam Rebekka,
de dochter van Bethuël, den zoon van Milka, de vrouw van
Nahor, Abrahams broeder, de kruik op den schouder, de
stad uit.
16. Het meisje was zeer schoon van uiterlijk, en maagd:
geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af
naar de bron, vulde hare kruik en steeg weder op.
17. De knecht liep haar te gemoet en zeide: Laaf mij
toch met een weinig water uit uwe kruik.
18. Zij zeide: Drink, mijn heer
liet ijlings de kruik ophare hand neder en gaf hem te drinken.
19. Toen zij zijn dorst gestild had, zeide zij: Nu zal ik
ook voor uwe kameelen putten, totdat zij genoeg gedronken
hebben.
20. Ijlings ledigde zij hare kruik in den drinkbak, liep
weder naar den put om te scheppen, en putte voor al zijne
kameelen.
21. De man sloeg haar zwijgend gade, om te weten te
komen, of Jahwe al dan niet zijn weg voorspoedig gemaakt
had
45.

Nog had ik niet bij mij zelven uitgesproken, of daar

kwam Rebekka de stad uit, de kruik op den schouder, daalde
naar de bron af en putte. Ik zeide tot haar: Geef mij toch
wat te drinken.
46. En ijlings liet zij hare kruik zakken en zeide: Drink,
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en ik zal ook uwe kameelen drenken. Zoo dronk ik, en zij
drenkte ook de kameelen.
Ik cursiveerde weer waar ik bezwaren heb. In vers 15
vind ik de verschikking der woorden niet gelukkig. Er is
een te snel tempo en ook iets stootends in de rustige
breedvoerigheid van het oorspronkelijke gekomen 10. door
de onnoodige oplossing van de woorden: „welke aan Bethuël
geboren was in „de dochter van Bethuel"; 2°. door het
los op zich zelf staande tusschenvoegsel: „de kruik op den
schouder ", dat in onze taal niet geheel geoorloofd is en
3 0 . vooral door ' den al te grooten afstand, waarop nu van
elkander gekomen zijn de woorden: daar kwam Rebekka èn
de appositie: de stad uit. Men zou, met een kleine veranr
dering der Statenvert., aldus kunnen vertalen: „hij had nog
niet geëindigd met spreken, zie, daar kwam Rebekka uit 1
welke aan Bethuël geboren was, den zoon van Milka, de
vrouw van Nabor, den broeder van Abraham, met hare
kruik op den schouder".
Vers 16. Waarom vervangt de vertaler hier het goed
.Hollandsche woord „jonge dochter" der Statenvert. door
„meisje "? Wij hebben immers in onze taal nog altijd het
woord „jonge dochter" in den zin van „vrijster ". Wil
men omsluieren de uitdrukking: „geen man had haar bekend ",
men zou dan het nog zeer neutrale „omgang" voor
„gemeenschap" kunnen kiezen. De verandering van „for,
tein" in „bron" dunkt mij juist, bij „fontein" denken wij
tegenwoordig ook aan iets anders. De nieuwe Vert. heeft:
„zij daalde af naar de bron en steeg weer op."
De Statenvert. is dichter bij de eenvoudige situatie: zulk
een jonge dochter daalt niet af. maar gaat eenvoudig af
) ,

-

-

1 ) In een noot kan men dan zeggen dat bedoeld wordt: uit de stad.
"t Is jammer dat men, om de constructie, dit er niet kan invoegen. In
vers 45 kan het best.
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naar de bron, en nog minder stijgt ze weer op, dit laatste
klinkt ook, vooral tegenwoordig, te aëronautisch.
Ik neem de verzen 17 en 19 bijeen, omdat in deze twee
verzen drie groote fouten zijn van dezelfde soort: de vertaler
heeft namelijk tot driemaal toe het effect van een handeling
in den tekst in-vertaald. Hij vertaalt laaf mij toch, er staat:
geef mij toch te drinken (slorpen). Hij vertaalt: toen zij zijn
dorst gestild had, er staat: als zij voleindigd had van hem
drinken te geven, of liever in goed tegenwoordig Hollandsch:
als zij gedaan had met hem drinken te geven, (drinken is hier
substantief) . Hij vertaalt: totdat zij (de kameelen) genoeg
gedronken hebben, er staat: totdat zij voleindigd hebben te
drinken, of liever in goed tegenwoordig Hollandsch: totdat
zij gedaan hebben met drinken. Dit alles is, dunkt mij, niet
alleen ongeoorloofd, maar het neemt voor een goed deel
weer de aanschouwelijkheid weg, waarop nog wel, onwillen
keurig, de aandacht gevestigd wordt door het keurig vertaalde
begin van vers 21: de man sloeg haar zwijgend gade. Wat
ziet de knecht? Hij ziet Rebekka bezig, al door bezig: zij
geeft eerst den knecht te drinken, en als deze gedaan heeft
met drinken, dan zegt zij: ik zal ook voor uwe kameelen
putten. Hij ziet haar haastig hare kruik uitgieten in den
drinkbak en weer naar den put loopen om te putten, totdat
ook de kameelen, gedaan hebben met drinken. Wij zien bijna
de koppen der dieren omhoog gaan na het drinken. Hij ziet
dit alles, maar hij ziet niet de lafenis, het stillen van den
dorst, het genoeg gedronken hebben der kameelen, dat kan
men niet zien, want dat is een conclusie.
Vers 18. De Vertaler lost terecht: „z ij haastte zich - en
liet . . . neder enz." op in: zij liet ijlings . . . neder." Is
„haastig" niet beter in plaats van het sterke „ijlings "? Hij
vertaalt: „zij liet ijlings de kruik op hare hand neder." De
handeling is hier weer niet gezien, anders zou vertaald zijn,
zooals ook de Statenvert. heeft: „zij liet de kruik neder op
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hare hand." De beweging van de kruik komt immers tot
rust op de hand.
Vers 30. „IJlings ledigde zij hare kruik". Waarom kiest
toch de vertaler hier weer het meer algemeene en dus
abstracte „ledigen" in plaats van het concreete: uitgieten?
Ik acht het niet noodig, om de herhaling, het woord „putten"
in „scheppen" te veranderen.
Vers 21. Ik zeide reeds: keurig vertaalt de Leidsche
Vert.: „de man sloeg haar zwijgend gade ", maar dan volgt:
„om te weten te komen, of Jahwe al dan niet zijn weg
voorspoedig gemaakt had." De Leidsche Vert. trekt hier
noodeloos het „of niet" aan het slot van het oorspronkelijke
en van de Statenvert. midden in den zin. Staan de gevallen
psychologisch ook wel precies gelijk? De knecht wil weten
of de Heer zijn weg voorspoedig gemaakt heeft, dat is
natuurlijk het positieve, waarom het hem te doen is, dat ligt
bovenop in zijne ziel, het „of niet" is louter aanvullend.
Door de ontkenning in den zin te trekken, krijgt men te veel
coordinatie van overlegging.
Vers 45. De Statenvert. heeft: „eer ik geëindigd had te
spreken in mijn hart", hiervoor heeft de Leidsche Vert.:
„nog had ik niet bij mij zelven uitgesproken." Dit is, naar
het mij voorkomt, geen zuiver Hollandsch. Wij Hollanders
zeggen: bij ons zelf spreken (zeggen), of in ons zelf spreken,
wat natuurlijk iets anders beteekent, maar wij kunnen niet
dan gewrongen zeggen: bij ons zelf uitspreken. Waarom
het teekenachtige oorspronkelijke met kleine wijzigingen niet
behouden en de zaak verklaard in een kleine noot? Men
zou aldus kunnen vertalen: nog had ik niet geëindigd
(opgehouden) in mijn hart (of wil men dan: bij mij zelven)
te spreken, zie, daar kwam Rebekka de stad uit, met hare
kruik op den schouder etc. (Er staat letterlijk: tot mijn hart,
wat wij niet kunnen zeggen) .
Vers 46. Hoe jammer toch dat de Leidsche Vert. het
-
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schilderachtige: „zij liet hare kruik van zich neder" (er staat
letterlijk: van op zich neder, wat wij natuurlijk niet kunnen
zeggen) vervangen heeft door het smakelooze: „zij liet hare
kruik zakken." In vers 18 ziet men de beweging van de
kruik, aan het einde, zooals zij tot rust komt op de hand,
hier in vers 46 ziet men de aanvangende en zich voortzettende beweging. De zaak is ook zoo: de kruik zakt of daalt
natuurlijk wel, maar Rebekka laat de kruik niet zakken, men
zou alleen kunnen zeggen dat zij haar van den schouder
neemt. Maar dan drukt men slechts een deel van de beweging
uit. Waarom dus niet behouden de gratieuze uitdrukking:
zij liet hare kruik van zich 'neder, daarin is het drieërlei
element van het oorspronkelijke: 10. het nemen van den
schouder. 2°. het dalen, 3°. de nauwkeurig geziene beweging.

-

Als ik nu alles resumeer en zoek naar samenvatting van
mijn bezwaren, blijkt het mij dat de meeste van mijn bezwaren
neerkomen op wat ik hierboven zeide omtrent de bewaring
van de kleur van het oorspronkelijke, de bewaring van het
concreete, van den aanschouwelYken stempel van den
Hebreeuwschen tekst. Ik mag niet verzwijgen dat, wat de
door mij behandelde stukken betreft, het ernstig gebrek juist
schuilt in de hier meer, daar minder uitkomende afwezigheid
van wat ik bewaard had willen zien en van wat ook bewaard
had kunnen en moeten blijven.

Nog een paar woorden over de „verkorte inleidingen en
toelichtingen" in deze Volksuitgaaf. Ik zeg daar: Volksuitgaaf, in het Prospectus wordt dit woord niet gebruikt.
Daarin heet het: „voor hen die zich met de studie van het
Oude Testament bezighouden, zal dus deze uitgaaf (n.l. de
groote) onontbeerlijk blijven. Maar achter deze deskundigen
staat eene groote schare van belangstellenden, die zonder
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van het 0. T. eene bizondere studie te maken, het zoo hoog
stellen dat zij wel de beste vertaling met eenige ophelderingen
begeeren te bezitten, doch die, om den betrekkelijk hoogen
prijs, zich deze uitgave, die ook voor hun doel te veel
wetenschappelijks gaf, niet aanschaften .... Eén ding werd
hierbij vooropgesteld. Wij mochten ons niet vergenoegen
met alleen de vertaling te doen afdrukken. Immers het 0. T.
bevat slechts weinige gedeelten, die zonder toelichting leer~
naam en stichtelijk zijn. Terwijl sommige alleen voor den
geschiedvorscher waarde hebben, bevatten vele andere dan
alleen voedsel voor het geestelijk leven, wanneer men weet,
wanneer en onder welke omstandigheden zij zijn opgesteld,
en wat de schrijvers bedoelden met hunne verhalen en liederen,
hunne vermaningen en vertroostingen. Daarom werd besloten
van de inleidingen en verklaringen der groote uitgaaf slechts
zooveel te geven als noodig is tot recht verstand van den
tekst."
Als men ziet, het woord „Volksuitgaaf" wordt hier niet
genoemd, maar met de „groote schare van belangstellenden"
is toch zeker bedoeld het volk, of wil men liever: al diegenen, die buiten den eigenlijk gezegden wetenschappelijken
kring staan. Onder deze laatste zijn toch wel niet enkel
begrepen wie men gewoonlijk, ietwat esoterisch, de „meer
ontwikkelden" noemt. Ik zal niet loven en bieden, veel
minder met den bezorger der kleine uitgaaf twisten over maat
en procent van de aangebrachte verkorting der inleidingen
en toelichtingen. Het komt mij voor dat hij in dit niet altijd
gemakkelijk werk meestal gelukkig geslaagd is. Wel trof het
mij, bij vergelijking met de groote uitgaaf, dat de inhoudsopgave boven de hoofdstukken is weggelaten, en alleen, ver
behouden is de kritische opvatting van het verhaalde.-kort,
In dit opzicht is de kleine uitgaaf dus nog ..wetenschappe
lijker" dan de groote. Het is natuurlijk gebeurd o.a. wegens
beperkte plaatsruimte, maar het is toch wel een gebrek: men.
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mist nu een kort, duidelijk overzicht van den inhoud van een
hoofdstuk, een bezwaar, dat te meer klemt, als men bedenkt
dat de aandacht toch reeds noodwendig moet afgeleid en
verdeeld worden door de veelvuldige noten.
Ik behoef, al verder, wel niet te zeggen dat wij in de
inleidingen en toelichtingen ontvangen een schat van historische , historisch - kritische, geographische, archeologische
bizonderheden, waarvoor wij dankbaar behooren te zijn. De
vraag is intusschen: wat denk ik over dit alles, of liever
over de mededeeling van dit alles, nu met name in deze
kleine uitgaaf, die bestemd is voor den beschreven kring?
Laat ik maar dadelijk mogen zeggen dat ik voor mij op
zich zelf geen bezwaar heb hun, die buiten den wetenschappelijken kring staan, alles mee te deelen, wat noodig is tot
recht verstand van den tekst, alles ook waartoe waarheidsr
liefde ons dringt en dringen moet. Maar de zaak is vol.strekt niet zoo eenvoudig als zij schijnt. Wellicht zegt men:
in dit „op zich zelf" schuilt een adder onder het gras. Ik
antwoord: -ik heb er niet tegen de adder van onder het
gras te laten voor den dag komen. Achter dat „op zich
zelf" liggen inderdaad een viertal vragen, die ieder zich
moet stellen, die met zulk een arbeid zich richt tot „de
groote schare van belangstellenden." Het loffelijk streven
om der wetenschap te geven, wat der wetenschap is, mag

ons toch niet doen vergeten dat hier allerlei vragen zijn,
die beantwoord moeten worden, ik bedoel: die beantwoord
moeten zin, eer men aan den arbeid gaat. Ik geef mijn
vier vragen op de rij af.
Eerste vraag: hoe hoog schat gij, bij „de groote schare
van belangstellenden ", bevattingsvermogen voor en belang~
stelling in werkelijk wetenschappelijke dingen? Geeft gij meer
dan bevattingsvermogen en belangstelling dragen kunnen en zij kunnen maar weinig dragen —, dan werkt gij voor
den prins, en de menschen, voor wie alles bestemd is, hebben
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Ter niet aan. Werkelijk ontledend denken is waarlijk niet
ieders zaak. Zelfs gestudeerden van middelmatigen aanleg
kunnen soms zoo verwarrend profeteeren over samenstelling
etc. van een of ander verhaal of geschrift. Hoe vreemd zal,
vrees ik, menig eerzaam burger associeeren reeds bij zulk een
eenvoudige uitdrukking: „niet van dezelfde hand"; ik denk
dat hij d'emblée zal oordoelen: de dingen zitten raar in elkander.
Tweede vraag: meent gij dat, in afzienbaren tijd, bevat-tingsvermogen en belangstelling, in den bedoelden kring, een
groote verandering, resp. stijging en versterking zullen onder
-gan?
Mij dunkt, er is niet veel uitzicht op.
Derde vraag: wat is er te doen om te voorkomen, althans
eenigszins te temperen het heillooze contra-effect van uw
mededeelingen, hierin bestaande dat men louter de zooge~
naamd negatieve resultaten van het onderzoek gebruikt, of

liever misbruikt: hier, om luide te verkondigen hoe destructief
„die kritiek" wel is, en aan den vlak tegenovergestelden kant:
in de onnoozele en treurige inbeelding dat wij menschen van
tegenwoordig het zoo heerlijk ver gebracht hebben, immers
veel verder dan Israël's vromen en profeten? Is het gevaar
zoo denkbeeldig dat men allervreemdst zal associeeren, b.v.
op deze wijze: nu die oude teksten, verhalen, geschriften,
wat oorsprong en samenstelling betreft, zoo vreemd in elkander
schijnen te zitten, hebben wij menschen van tegenwoordig
daar toch eigenlijk niets meer mee te maken. Misschien
hakkelt men wel evolutionistisch dat wij die „phase" , van
ontwikkeling achter ons hebben; ik denk dat deze „verlichten"
nog meer zouden hakkelen, als zij eens moesten zeggen welke
phase zij dan vóór zich hebben. De phase, waarin zij tegen~
woordig verkeeren, is natuurlijk de phase van hopelooze

verwarring.
Vierde vraag: acht gij het daarom niet boven alles noodig
wat ik thans in 't algemeen noemen wil: het element der
religie in het 0. T., zeer sterk te laten uitkomen? Immers,
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indien dit laatste niet geschiedt, zal het einde van alles, óók
van alle genomen moeite, niet anders kunnen zijn dan dat
men enkele brokstukken van vaak onbegrepen en niet geassi~
mileerde wetenschap meekrijgt, en dat men ten slotte zijn
Bijbel verliest.
Hier zijn moeilijkheden, die gevoeld moeten worden door
allen, die terecht voor een historische opvatting van het O. T.
pleiten. In het Prospectus lees ik dat „het O. T. slechts
weinige gedeelten bevat, die zonder toelichting leerzaam en
stichtelijk zijn ". Er wordt daar, als we reeds hoorden, ge~
sproken van „voedsel voor het geestelijk leven ", dat slechts
op te nemen is, „wanneer men weet . . . wat de schrijvers
bedoelden met hunne verhalen en liederen, hunne vermaningen
en vertroostingen ". In de Algemeene Inleiding op de groote
uitgaaf zeggen de vertalers: „in onze inleidingen en aan~
teekeningen hebben wij getracht, het Oude Testament uit drie
oogpunten recht te doen wedervaren. Vooreerst, uit dat der
kunst ... in de tweede plaats is het O. T. belangrijk als bron
voor onze kennis van de geschiedenis der oudheid ... Wan~
neer wij in de laatste plaats wijzen op de waardeering van
het O. T. uit godsdienstig oogpunt, dan is het omdat wij
hieraan de hoogste waarde hechten ". (Ik cursiveer) .
Als ik nu mijn meening rechtuit mag zeggen, dan komt
diet mij voor dat, in beide uitgaven, onmiskenbaar en in zeer
overwegende mate het historisch gezichtspunt het leeuwendeel
ontvangen heeft. Ik kies ter toelichting van mijn bedoeling
een drietal kleine voorbeelden. Ik neem, allereerst, het
verhaal van den zondvloed. Er wordt ons meegedeeld - dat
de Israëlieten het zondvloedverhaal waarschijnlijk ontleend
hebben aan de Babyloniers. Er wordt ons verteld dat het
verhaal vóór ons ligt in twee vormen. Ook in de kleine
uitgaaf worden uitvoerig de verschilpunten tusschen de twee
verhalen opgegeven.
Ik heb tegen dit alles geen bezwaar. Maar de stempel nu,
<
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dien Israël op het ontleende gezet heeft, en die toch óók
met eenige uitvoerigheid had kunnen, met spontane warmte
had moeten aangewezen worden, deze stempel moet het doen
met de zeer schrale, weinig zeggende woorden dat „de
Israëlietische schrijvers het zondvloedverhaal naar hunne
overtuiging gewijzigd, en er o.a. het denkbeeld in gebracht
hebben dat de vloed de verdiende straf voor de zonden der
menschen was". Dit o. a. is typisch; hoeveel meer ware
hier te zeggen, ook op zuiver historisch standpunt. Alles
wordt hier behoorlijk uitgelegd, behalve de bedoelde stempel,
waar het ten slotte toch allermeest op aankomt.
Ik kies een tweede voorbeeld uit de door mij behandelde
verzen van Gen. 15. Bij de belangrijke woorden: „en hij
geloofde Jahwe, en deze rekende hem dit tot gerechtigheid ",
vinden wij enkel aangeteekend: gerechtigheid, de rechte ver-

houding van een Israëliet tot zijn god". Veel licht ontvangt.
de lezer hier zeker niet. De groote uitgaaf heeft deze aan~
teekening: „deze verklaring, dat Jahwe aan Abram zijn geloof
toerekende als gerechtigheid, is, met Hab. II: 4b, door Paulus
gebruikt, om zijne leer van de rechtvaardiging door het
geloof te bewijzen (verg. gelijkl. pll.) , en heeft mitsdien groote
beteekenis ook voor het Protestantisme, hetwelk die leer op
den voorgrond geplaatst heeft. Verg. Ps. CVI : 31". Ik
weet niet of het aan mij ligt, maar ook deze effen woorden
bevredigen mij weinig. Men versta mij wel, ik begeer vol~
strekt geen ontboezemingen, veel minder exclamaties, maar
de toon klinkt toch reeds anders, als b.v. Gunkel in zijn
commentaar op Genesis, toch ook in weinige woorden, zegt:
„dieser Erzähler weiss in all seiner Schlichtheit was wahre
Religion ist, and worauf es in der Religion ankommt" (p. 165) .

Nog eens, men versta mij wel, ik begeer niet dat men zal
inleggen, ik weet ook wel hoe moeilijk de interpretatie van zulk
een korte religieuze hiëroglief is. Maar dit bedoel ik: als men
zich de grootst mogelijke moeite getroost om teksten, verhalen,
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boeken, wat oorsprong en samenstelling betreft, zorgvuldig
en nauwkeurig te ontleden, waarom is men dan op eens
zoo gereserveerd in het religieuze? Waarom althans niet
met enkele woorden, die hier toch niet meer moeite en ruimte
en geld kosten dan in de uiteenzetting van een kritische
opvatting, waarom niet met enkele woorden duidelijk voelbaar
gemaakt dat wat hier van Abraham en anderen gezegd wordt
niet behoort tot het historisch gepasseerde, het historisch
vervlogene? De menschen zijn immers zoo geneigd om de
meergemelde „phase" rugwaarts in werking te brengen.
Bij dit alles komt ten slotte ook nog dat in de aanteekenning
minder juist, in elk geval veel te abstract aldus geformuleerd
wordt dat „het Protestantisme een leer van de rechtvaardiging op den voorgrond geplaatst heeft ". In het Protestan-tisme, liever in de Hervorming is geworsteld, niet om een
leer, maar om realiteit en recht van een godsdienstige
ervaring, die immers achter en onder de later geformuleerde
leerbepaling ligt.
Mijn derde voorbeeld vind ik in het verhaal van Jakob's
worsteling in Penuël (Gen. 32) . Er wordt ons wederom
meegedeeld uit welke bestanddeelen het vóór ons liggend
verhaal is samengesteld, de grens van de verschillende berichten
wordt aangegeven, er wordt gezegd dat „de legende vs.
24-32 blijkbaar haar ontstaan dankt aan het gebruik om de
dijspier der dieren te offeren, en aan den wensch om de
namen Israël en Penuël te verklaren." En dan volgt er:
„doch zij heeft bovendien, in het verband waarin zij is opgenomen, de duidelijke strekking, te leeren hoe Jakob worstelend
de hulp van zijn God verwierf en door dezen bemoedigd
werd om Ezau te gemoet te gaan." In het kritisch aperçu
boven het hoofdstuk wordt ook nog gezegd dat „de schrijvers
wenschen te teekenen Jakob's ontrust geweten, en Ezau's
grootmoedigheid ". Ik vraag hier wederom: had „de duide
lijke strekking van het verhaal, in het verband, waarin het

260
is opgenomen," van welke duidelijke strekking men immers
zelf spreekt, niet in wat minder afgepaste woorden kunnen
aangewezen zijn? Ook ik verlang geen tuchteloos allegori~
seeren van het verhaal, maar de laatste samensteller komt
toch ook met zijn strekking, die hij geeft aan de oorspron~
kelijke verhalen, inderdaad over de grens van hun eigen en
eigenlijke bedoeling. Het komt mij voor dat men èn in de
vertaling soms èn in de toelichting bijna uitsluitend zich bin r
den laat door den zin der samenstellende deelen inplaats van,
omgekeerd, door den zin van het samengestelde geheel, dat
nu vóór ons ligt. Ik krijg, en dat niet alleen hier, zoo dik wijls den indruk dat men de vraag: hoe is iets ontstaan, veel
en veel belangrijker vindt dan de vraag: wat is het geworr
den 1 ) ? En dat is niet juist. Ik behoef toch over de heer~
,

lijkheid van water niet te zwijgen, al licht mij iemand nauw~

keurig in over zijn samenstelling.
Ten opzichte van de drie besproken verhalen is mijn
conclusie: zeer zuinig op religie, ruim en rijk in historische
toelichting.
Ziedaar mijn bezwaren, die ik intusschen liever door
mannen van het vak had besproken gezien. Men kome
niet aan met „een andere Bijbelbeschouwing ", althans niet
in den zin van de een of andere atavistische theorie over
den Bijbel. Men maakt zich de zaak dan te gemakkelijk.
Zeker is er verschil in Bijbelbeschouwing, maar dit dikwerf
diepgaand verschil schuilt niet in een theorie, maar in iets
anders. Om met een paar woorden toe te lichten wat ik
bedoel: ik wil wel bekennen dat mij pijnlijk getroffen heeft
een uiting in de Algemeene Inleiding nog wel van de kleine
uitgaaf, n.l. deze dat „de schrijvers van het -O. T. met veel
•minder kennis niet alleen van stoffelijke, maar ook van
geestelijke dingen waren toegerust (dan wij) ". Het stoffelijke
1)

Men zie hierover Wellhausen, Skizzen and Vorarbeiten VI, p. 233 en v.
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had ik in dit verband maar laten rusten, wij kunnen inderdaad tegenwoordig, als wij willen, zorgen en zondigen met
electrisch licht, het voordeel van beter licht acht ik in dit
geval problematisch. Maar „veel minder kennis óók van
geestelijke dingen" (bij de schrijvers van het 0. T.) , zoo
maar in 't algemeen en zonder het minste voorbehoud geconr
stateerd, daar geloof ik, met verlof, nagenoeg geen woord
van. Dáár nu ligt het diepe verschil.
Omdat mijn bezwaren van zakelijken aard zijn, kunnen
zij natuurlijk in niets afbreuk doen aan den oprechten eerbied,
dien ik reeds uitsprak, voor al wat ons aan echte wetenschap
in de Leidsche Vertaling geboden wordt.
De uitgever had, dunkt mij, voor zijn Volksuitgaaf beter,
minder dun papier moeten kiezen. Het papier is zoo dun
dat een trouw bijbellezer in vier of vijf jaar door zijn Bijbel
heenleest, het is zoo doorschijnend dat het oog voortdurend
rust op een eenigszins groezelige bladzijde. Ter zijde van
den tekst en in de alinea's en witte tusschenruimten is dit
zelfs hinderlijk.

HET WEZEN DES CHRISTENDOMS.
CHRISTENDOM EN HISTORISCHE WETENSCHAP.
CHRISTENDOM EN HISTORIE.
CHRISTENDOM EN MYSTIEK.
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I.
CHRISTENDOM EN HISTORISCHE
WETENSCHAP

Y).

Vanhetonderwerp het Wezen des Christendoms,
hetwelk in de volgende Voordrachten zal worden behandeld,
zal niet kunnen beweerd worden, dat ik het koos louter
pour b e s o i n d e l a cause, omdat iemand, die een voor~
dracht wil houden, toch wel een onderwerp moet hebben.
Zonder eenige captatio benevolentiae mag zeker
gezegd worden dat het gekozen onderwerp, of liever het
probleem dat er in ligt, aan de orde is, telkens weer aan de

orde komt, door de gansche historie van het Christendom
heen aan de orde blijft. 2 ) Hier is een probleem, waarvan
men niet afkomt, waarvan men, naar het schijnt, niet loskomen kan. Ook weer in den jongsten tijd wordt, vooral
in het naburige Duitschland, de roep krachtig geuit en met
weerklank vernomen: „terug tot jezus," terug tot den werr
kelijken Jezus: ontdoe Hem van alle verguldsel, van alle
brocaat, dat de historie der eeuwen, dat met name reeds
Paulus om Hem gelegd heeft, en laat ons zien, in stee van
den „ubermalten" Christus, den historischen Jezus zonder

1) Deze Voordracht en de twee volgende zijn gehouden te 's Gravenhage
voor de Vereeniging „Geloof en Vrijheid" in 1907.
2) Men zie o.a. William Adams Brown: The essence of Christianity
a study in the history of difinition, 1904.
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eenig toevoegsel, zonder de kleuren en verven, die zijn geloovigen hebben opgedragen.
De Bazelsche hoogleeraar Paul Wernle spreekt het woord
voor velen, als hij in zijn bekend. boek: „D i e A n f a n g e
u n s e r e r R e 1 i g i o n" 1 ) ons zegt dat het hem te doen was
om „een klaar begrip van het wezen des Evangelies en van
zijn groote veranderingen tot op het ontstaan van het katho-.
licisme te geven," „om te verkrijgen een klaren, vasten
indruk van de beteekenis van jezus en van den zin van
zijn leven, en vandaar uit te verstaan en te meten de ver~
schillende verschijnselen van het oorspronkelijk Christendom."
Met de publicatie van zijn Voorlezingen heeft hij, zegt hij,
„een practisch doel, dat hij volstrekt geen reden heeft te
omsluieren. Een zoo verscheurde tijd als de onze, heeft
vóór alles noodig de altijd nieuwe oriënteering aan het
Evangelie van Jezus. Dit nu ligt, als ieder weet, ook in het
N. T. niet klaar en eenvoudig vóór ons, maar veelszins be-.
dolven en vervormd . . . . Het theologisch onderzoek mag
daarom nooit laten varen de groote roeping om het eenvoudig verstaan van jezus naar vermogen te bevorderen. Dit
geschiedt inderdaad slechts, als het onderzoek zich zelf opheft,
d. w. z. als het het Evangelie van de theologie helpt bevrijden.
Als jezus vóór alles van de theologen verloste (ein Erlöser von
den Theologen war) , zoo zijn wij theologen dan zijne jongeren,
als wij dit zijn bevrijdingswerk altijd weer vernieuwen.
In deze roeping zijn vóór alles twee bedingen noodig, die
onder de christelijke theologen helaas niet van zelf spreken:
de ware eerbied voor wat alleen eerbied verdient, en de trouw
jegens het christelijk geweten .... Tot deze trouw behoort
de scherpe en klare kritiek van alles wat daarmee strijdt, om
het even of Paulus of Johannes het verkondigen, bijgevolg
,

,

1 ) Zweite, verbesserte and vermehrte Auflage, 1904; men zie het .Vorwort zur ersten and zur zweiten Auflage."
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de practische handhaving van het Evangelie als den maatstaf
voor alles, wat in de geschiedenis zich daarmee verbonden
heeft." Het verwondert Wernle dat zoo weinig critici zijn
voornaamste gedachte begrepen en gewaardeerd hebben, de
gedachte n.l. „dat ik Jezus en zijn Evangelie tot maatstaf
genomen heb, waaraan ik de geheele ontwikkeling van het
oorspronkelijk Christendom ook dan toetste, als ik van de nood~
zakelijkheid van zijn veranderingen en van hun historische
reden overtuigd was." Uit de geschiedenis der protestantsche
theologie is hem duidelijk geworden waarom zijn bedoeling
niet verstaan is: „gelijk deze theologie voortgekomen is uit
,een vastberaden eenzijdige vernieuwing van het Paulinisme,
zoo verklaart zij nog heden in haar uitnemendste vertegen
woordigers dat Paulus en het paulinische Christusbeeld, d.i.
Johannes voor haar de absolute canon ook voor het verstaan
van Jezus moet blijven".
Zoo denken en schrijven, natuurlijk met allerlei wijziging
en verplaatsing van nadruk, vele nieuwere onderzoekers, al
schrijven zij niet altijd zulk een boeiend boek, als Wernle
deed. Jammer is het dat hij, ook naar zijn eigen bekentenis,
op zoo vele plaatsen „in den toon van een strijdschrift" verviel. Maar van de andere zijde vraag ik toch ook weer:
waarom niet strijden, als het maar behoorlijk geschiedt? Daar is in al het rusteloos zoeken naar een juiste, definitieve
bepaling van „het wezen des Evangelies ", van „het wezen
des Christendoms" iets ongemeen verhef fends en tegelijk iets
ongemeen neerdrukkends. Iets ongemeen verheffends: ik zeide
het reeds: hier is een probleem, ten opzichte waarvan het
maar niet gelukt eenvoudig over te gaan tot de orde van
den dag. Het heeft er alles van of het groote „Antilegomenon",
waarvan Simeon in den tempel spreekt (Luc. 2 : 34) maar
niet uit de historie kan uitgelicht worden. Maar er is in dit
alles ook iets buitengemeen neerdrukkends. Het is waarlijk
of volle achttien, volle negentien eeuwen niet geweten hebben
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wat Christendom, wat het wezen des Christendoms is, alsof
dit wezen eerst door het nieuwere, het nieuwste onderzoek
moest ontdekt, geopenbaard worden! Er komen soms vreemde,
zeer vreemde gedachten op in een mensch, die, stil in zijn
kamer gezeten, vele boeken over „het Wezen des Christendoms" en verwante uiteenzettingen leest. Ik wil wel bekennen
dat mij bizonder getroffen heeft een zeldzaam groote naïveteit
in de geciteerde uitlatingen van Wernle. Aan zijn beweren
dat het theologisch onderzoek het Evangelie moet helpen
bevrijden van de theologie, gaat onmiddellijk de kleine voor~
zin voorai: „zoo zeker het oog van elken eenvoudigen leek
in staat is Jezus te verstaan in datgene, wat hij was en wat
hij wilde" etc.
Ik geloof dit stellig niet, ik kan dit intusschen hier laten
rusten, maar kan men het helpen dat de vraag opkomt, zich
opdringt: als het oog van elken (sic) eenvoudigen leek zoo
zeker treft, en dat nog wel op het meest aangelegen punt:
datgene, wat Jezus was en wat Hij wilde, is
het dan misschien ook geraden dat de theologische onderzoekers, op dit meest aangelegen punt n.l., hun
zaak liquideer-en? Ook • bij Harnack is er op dit punt een
vreemde samenvoeging van gedachten in zijn bekend boekje
„das Wesen des Christenthums". „Het historisch
verstaan begint eerst dan, als men het wezenlijke en bizondere
van een groot verschijnsel poogt t e bevrijden van d e
„zeitgeschicht1iche" hulsels". Iets verder wordt
gezegd dat „dit gansche ondernemen g e m a k k e 1 ij k m i sr
1 u k k e n kan" 1), Ik maak hieruit op, dat dit werk der be~
vrijding een zeer moeilijk werk is. Maar op p. 9 is alles weer
gemakkelijk: „wij zullen zien dat het Evangelie in het Evangelie
iets zoo eenvoudigs en krachtvol tot ons sprekends is, dat men
hier niet licht mistasten kan... Wie een frisschen
1)

T. a. p. 1903 p. VI. De spatieering is hier overal van mij.
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blik voor het levende en een waar gevoel voor het werkelijk
groote bezit, die moet het zien en van de „z e it g e s c h i c h t~
liche" hulsels kunnen onderscheiden". Ook
dit beweren onderschrijf ik niet voetstoots, ik kom er later op
terug, maar de hechte aansluiting der gedachten laat hier toch
wel iets te wenschen over; deze gedachten zijn, dunkt mij,
niet dóórgedacht noch naar de zijde der wetenschap, noch
naar den leeken -kant.
Om goed midden in ons onderwerp te komen, sta ik nog
een oogenblik bij de uitlatingen van Wernle stil. Hij meent
dat het Evangelie bevrijd moet worden van de theologie.
Hij had veel meer kunnen zeggen. In den loop der tijden
is het Evangelie al te zeer getrokken in de sfeer van het
intellect, het is soms verintellectualiseerd geworden, maar, als
men de grenslijn tusschen het geoorloofde en ongeoorloofde
hier niet behaaglijk bij en langs zich zelf trekt, is die grens
niet gemakkelijk aan te wijzen. In den loop der tijden is
het objectieve in het Evangelie door sommige mystieken zoo
sterk getrokken in het subject, dat er van een bedenkelijke
„deificatie" en „christi f icatie" van het subject moest gesproken
worden. Ik herhaal mijn opmerking over de moeilijkheid
der grensbepaling. In den loop der tijden is het Evangelie
door sommigen gemaakt tot een 10 u t e r-ethische boodschap.
Ik herhaal al weer mijn zelfde opmerking. Men ziet, wij zijn
hier voortdurend van allerlei gevaren omringd.
Mijn vraag is nu: behoeft men nu maar historisch onder~
zoeker te zijn, om van zelf sprekend immuun te zijn tegenover
al deze gevaren? Wernle spreekt een moedig woord over
„trouw jegens het christelijk geweten." Wat met dit geweten
strijdt, moet afgewezen en losgelaten worden, al zou het door
Paulus of Johannes verkondigd zijn. Als Paulus en Johannes
zich aan het christelijk geweten kunnen vergrijpen, is de
onderstelling toch zeker niet al te stout dat hetzelfde over
komen kan aan historische onderzoekers. Dit christelijk
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geweten is toch geen monopolie van ons nieuweren, zijn zuivere
functioneering is ons niet verzekerd als iets van zelf sprekends,
en de historische onderzoeker is nog minder e o i p s o zijn
incarnatie. Men kan wel met een zeker pathos van het christelijk
geweten spreken, maar soberder en eenvoudiger ware het,
hier alleen voor zich zelf te spreken.
Misschien zegt men: gij vergeet ééne zaak, gij vergeet dat
wij nieuweren leerden arbeiden naar een bekende methode,
n.l. de historische, de historisch-kritische methode. Ik vergeet dit natuurlijk geen oogenblik, maar ik begrijp niet goed
wat dit hier bewijzen moet. Tenzij men bedoele dat in
deze methode op zich zelf het immuun-makende tegenover
allerlei gevaren ligt. De methode zou hier dan opgevat worden
ongeveer zooals de verlossing in de Grieksche kerk soms
werd opgevat, n.l. als een pharmacologisch procédé. Maar

wij weten allen natuurlijk wel beter. Telkens wordt ons
gezegd dat men een zedelijk~godsdienstige persoonlijkheid moet
zijn om een godsdienst, om in casu het Christendom te kunnen
verstaan. Maar een zedelijk~godsdienstige persoonlijkheid van.
een bepaalden stempel brengt gewoonlijk iets mee, zij brengt,
als zij niet waakt, zich zelve met haar stempel mee.
Toch is hier óók nog iets anders. Het werkt waarlijk bevrijdend, als een onderzoeker van beteekenis ons zonder
omwegen zegt dat de historische methode, naar zijn m-eening,
p r i n c i p i e e l een bepaalde strekking -en werking, een zeker
praejudicium, waarom zouden wij niet zeggen: een zeker
dogme in zich sluit. In een belangrijke gedachtenwisseling:
tusschen Niebergall en Troeltsch zegt de laatste kort en duide~
lijk: „ich meine die historische Methode rein als
s o 1 c h e, das Problem „Christenthum and Geschichte,"
wobei freilich unter diesem Problem nicht die Sicherstellung
des Christenthums gegen einzelne historische
Ergebnisse and Betrachtungsweisen, sondern
die Wirkung der modernen historischen
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Methode auf die Auffassung des Christens
Chums überhaupt zu verstehen ist. 1
Wat dit beteekent, zet T r o e it s c h klaar uiteen, als hij,
tegenover de dogmatische methode, de drie historische grondbegrippen beschrijft, die volgens hem ten grondslag liggen aan
de moderne historische methode. Deze drie grondbegrippen
zijn 10, de principieele gewenning aan historische kritiek, 2°. de
beteekenis der analogie *en 3°. de tusschen alle historische
verschijnselen plaats grijpende correlatie. „De principieele
gelijksoortigheid, die de historische kritiek vaststelt tusschen
de verschillende wijzen van overlevering, zal evenmin op een
afstand kunnen gehouden worden van de overgeleverde
objecten en gebeurtenissen, die immers eerst door kritiek
kunnen vastgesteld worden. Want het middel, waardoor
kritiek ,,überhaupt" eerst mogelijk wordt, is de toepassing
der Analogie. De Analogie van het vóór onze oogen en
in ons geschiedende is de sleutel tot kritiek .... Deze almacht
der Analogie sluit in de principieele gelijksoortigheid van alle
geschieden, die zeker geen gelijkheid is, maar voor verschillen
alle ruimte laat, overigens evenwel telkens een kern van ges
meenschappelijke gelijksoortigheid onderstelt, vanwaar uit
verschil en verscheidenheid begrepen en nagevoeld kunnen
worden". Hiermee hangt onmiddellijk saam „de w i s s e l
w e r k i n g van alle verschijnselen van het geestelijk-historisch
leven, waarin geen verandering op één punt intreden kan
zonder voorafgaande en volgende verandering op een ander
punt, zoodat alle geschieden in een voortdurenden correlatieven
samenhang staat en noodzakelijk een stroom moet vormen,
waarin alle en ieder ding samenhangt en elk verschijnsel in
relatie tot andere staat ".
"

)

-

1 1 Separat-Abdruck aus „Theologische Arbei!.en aus dem Rbeinischen
wissenschaftlichen Prediger-Verein." Neue Folge, Viertes Heft. 1900, p.
88 en v. Ik spatieerde.

,
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Als ik wel zie, wordt in de uitlegging van de drie historische
grondbegrippen driemaal hetzelfde gezegd, wat ditmaal, ter
wille der duidelijkheid, geen kwaad kan. Kern in al de drie
grondbegrippen is de principieele gelijksoortig~
h e i d van alle geschieden. Om deze as draait hier
alles. Wat dit beteekent, kan met weinige woorden gezegd
worden. De historische methode, zoo opgevat, bergt,
T r o e 1 t s c h behoeft het niet te verzekeren, buitengewone
consequenties en diep ingrijpende veranderingen in zich, zij
beteekent, zegt hij, een „volkom'en revolutie van onze denk~
wijze". Alles wordt hier product van den stroom der historie,
nergens zijn er absolute normen, nergens is er een absoluut
geldende waarheid, de werkelijkheid is • een onafgebroken
voortvloeiende stroom van vergankelijke verschijnselen, alle
zijn is slechts een worden. Elders 1 zegt Troeltsch: „de historie
is niet langer bloot Bene zijde van de beschouwing der dingen,
of een partieele bevrediging van den weetlust, maar de grond~
slag van alle denken over waarden en normen (p. 3) . De
historie is geen plaats voor absolute religies en absolute
persoonlijkheden. Beide woorden sluiten een tegenstrijdigheid
in zich (p. 41) . Wil men de uitdrukking gebruiken: „het
Christendom is een relatief verschijnsel ", zoo is daartegen niets
in te brengen. Want historisch, en relatief is identisch (p. 49) .
Het absolute in de geschiedenis op absolute wijze op een enkel
punt te willen hebben, is een waan, die niet enkel schipbreuk
lijdt in zijn ondoorvoerbaarheid, maar ook op zijn eigen innerlijke tegenspraak met het wezen van alle historische
religieuziteit" (pag. 86) .
Dit alles is zeker duidelijk. Maar nu de vraag: waar komt
het beweren vandaan dat er is een principieele gelijksoortigheid van alle geschieden? Toch niet uit de wetenschap, met
)

1 ) Die Absolutheit des Christenthums and die Relir
9ionsgeschichte, 1902.
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name uit het historisch onderzoek zelf? Dat kunnen alleen
kortzichtige en kortdenkende menschen meenen. Een scherpzinnig denker als Troeltsch weet natuurlijk wel beter. Hij
voelt en doorziet helder dat beide methoden: de moderne
historische en wat hij noemt de dogmatische methode (ik
laat die benaming voor 't oogenblik daar) rusten op, voortvloeien uit een metaphysisch beginsel. „Zooals de historische
methode voortkwam uit een metaphysische aanname „des
Gesammtzusammenhangs der Bethâtigungen" van den men schelijken geest ... , zoo heeft ook de dogmatische methode
een algemeen metaphysisch princiep" etc. l) Dat wil dus
zeggen: princiep staat hier tegenover princiep, dogme tegen~
over dogme, ten principale dus dogmatiek in het uitgangspunt
tegenover dogmatiek wederom in het uitgangspunt. Is het
toch niet merkwaardig dat een eminent denker als Troeltsch
zeven pagina's vroeger de volgende volzinnen neerschrijft:
,de historische methode, eens op één punt toegelaten, moet
alles in hare consequentie intrekken en vlecht alles in een
grooten samenhang van correlatieve werkingen en verande~
-ringen. Er is volstrekt niet noodig de specifiek Hegelsch
gekleurde gedachte van Strauss dat de Idee „es nicht hebt"
hare gansche volheid in een enkel individu uit te storten. Er
zijnin'talgemeen geen algemeene philosophische
t h e o r i ë n noodig om tot deze slotsom te voeren. De historische methode leidt door kritiek, analogie en correlatie
g e h e e l van z e 1f met onweerstaanbare noodwendigheid
tot poneering (Herstellung) „eines solchen sich gegenseitig
bedingenden Geflechtes von Beth tigungen menschlichen
Geistes" etc. 2 ) . Is hier geen frappante tegenstrijdigheid? Op
pag. 99 is de historische methode voortgekomen uit e e n
m e t a p h y s i s c h e „Annahme", op pag. 92 worden a 1 g er
y

1) Separat-Abdruck, p. 99.
2) T. a. p. p. 92, ik spatieerde.
1. VAN DIJK. II.
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me ene philosophische theoriën geheel overbodig
verklaard. Troeltsch moet niet zoo vreemd doen over het bekende woord van Strauss, dat immers treffend weergeeft zijn
eigen opvatting: het absolute realiseert zich nergens volkomen
in de historie, het blijft immers altijd aan gene zijde van de
historie. Troeltsch spreekt ergens van de wanhopige kunst, „die
den pels wil wasschen, zonder hem nat te maken ". Hij heeft het
oog op die soort van apologetiek, die „in altijd grooteren ademnood geraakt, hoe meer zij de lucht der moderne historie
inademt"'). Naar het mij voorkomt, moet men vroeger met
wasschen beginnen en dan den pels goed nat maken: n.l. niet in
of tijdens het historisch onderzoek, maar vooraf, als het, er op
aankomtte bepalen waar men van. uitgaat. Men gaat
uit van het beginsel: nergens in de historie werkelijke, volkomen
realisatie van het absolute, of men gaat uit van de belijdenis
van den vierden Evangelist: het Woord is vleesch geworden.
Is er nergens anders ademnood dan bij een apologetiek,
die de lucht der moderne historie niet verdragen kan? Wat
beteekent dan aan het slot van zijn boek: d i e A b s o 1 u t h e it
etc. het spreken van „een in alle menigvuldigheid der historie
verstrikt, en door de historie afgemat geslacht ?" Wat beteekent de klacht van Troeltsch over de „anarchie van het moderne
Historisme ?" 2 ) Waarom is er afmatting bij een geslacht,
dat nu immers de historie steeds meer leert verstaan „als
den grondslag van alle denken over waarden en normen, als
het middel der zelfbezinning van de soort over haar wezen,
haar oorsprongen en haar verwachtingen ?" Is de vermoeidheid misschien ook stroom-vermoeidheid, voelt ons geslacht
het wellicht als iets „unheimlichs" dat de historie, „der
„F l u s s" der historie zal moeten zijn de g r o n d s l a g van
al ons denken over waarden en normen, het middel voor toch
1) Die Absolutheit etc., p. 21.
2) Deutsche Litteraturzeitung No. 45, 11 Nov. 1905,p.2760.
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altijd naar v a s t h e i d uitgaande zelfbezinning over de
kostelijkste dingen? Kan de vermoeidheid, de ademnood ook
komen daarvan, dat de historische methode rusteloos, immers
„met onweerstaanbare noodwendigheid door kritiek, analogie
en correlatie" ons leidt en ook houdt in een weefsel van
„Bethatigungen menschlichen Geistes," waarin het absolute
wel doorschijnt, waarin wel openbaring van het absolute is,
maar met zulk een zelfgenoegzame en tantaliseerende terughouding, dat er nergens volle openbaring is? Wat immers
ook niet te verwonderen is, omdat het absolute zich niet
persoonlijk openbaren kan, wijl het geen „zich" te openbaren
heeft. Zoo eenvoudig en juist zegt von Dobschutz: som
ewigen Logos redeten, wie besonders Harnack betont hat,
auch die Philosophen der Zeit and noch die Neuplatoniker
gern: von dem Fleisch gewordenen Logos aber will das
Evangelium berichten." 1 ) Het komt dus wel aan op de
nauwkeurige diagnose, met name op de aetiologie van de
door Troeltsch zoo betreurde vermoeidheid. Van die ver~
moeidheid kan toch zeker niet de schuld gegeven worden
aan een door hem bestreden apologetiek, voor wier onhandigheden en dikwerf zenuwachtigen haast ik het evenmin opneem.
Maar Troeltsch zegt het ons zelf: ons geslacht is zoo
afgemat d o o r h i s t o r i e; dit is juist, als men aldus leest:
door een opvatting van historie, die in den ijzeren ban van
een bepaald „metaphysisch beginsel" geklemd ligt.

Zoo voortsprekend heb ik u reeds gebracht midden in het
probleem, dat in ons onderwerp van heden ligt: C h r i s-tendom en Historische Wetenschap. Ik heb
reeds herhaalde malen de termen „historische methode,"

1)

Probleme des Apostolischen Zeitalters, 1904, P. 94.
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„historisch onderzoek" en dergelijke gebruikt, Elders 1 ) heb ik
in een ander verband gehandeld over de twee methoden,
de natuurwetenschappelijke en de historische methode, die,
men moge zooveel kwaad spreken van de 19de eeuw als
men wil, de twee schitterende „Errungenschaften" van deze
eeuw mogen en moeten genoemd worden. Ik heb toen vooral
uitvoerig gehandeld over de gevaren, die aan de hanteering
van beide methoden kunnen verbonden zijn, ik kom daar
thans natuurlijk niet op terug. Het spreekt, dunkt mij, van
zelf dat de historische methode en daarover hebben wij
het nu zelve geen kwaad doet en geen kwaad kan doen:
dingen, onpersoonlijke lijnen en praktijken van arbeid kunnen
geen kwaad doen. Men vraagt gedurig of de gemeente van
Christus ook vreezen moet den arbeid, die uit kracht en in
toepassing van de historische methode, met name aan het
onderzoek van het Christendom, besteed wordt? Mijn antwoord
is: de gemeente van Christus moet dien arbeid niet vreezen,
omdat de gemeente niets moet vreezen. Dit ligt reeds in
het bekende, vast-verzekerde woord van Paulus tot Festus
dat de dingen, waarover hij geoordeeld wordt, niet „in een
hoek geschied zijn", dat zij m. a. w. het daglicht kunnen velen.
Een andere vraag is: moet de gemeente kennis nemen,
of ook moet zij in kennis gesteld worden van wat er op het
terrein van het historisch onderzoek omgaat? Als men niet
insinueert, maar nadenkt en ook een weinig liefheeft, is de
beantwoording van die vraag niet gemakkelijk. Dit is zeker,
het historisch * onderzoek is niet uit de lucht komen vallen,
dit onderzoek, dat men zou kunnen noemen de nasporing
an wat in tijd en ruimte geschiedt, gaat niet om buiten
het bestek van Hem, die ook der tijden Heer is. Maar daar~
mee is de vraag nog niet beantwoord: moet de gemeente van
zulke onderzoekingen kennis nemen, moet zij er over ingelicht
1)

Vota Academica. 1904.
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worden? Wat mij zelf betreft, is mijn antwoord „im Groszen
and Ganzen" ontkennend, en wel om de volgende reden, die
ik wil toelichten door een illustratie.
In onze nieuwsbladen treffen wij van tijd tot tijd uitvoerige
relazen aan over civiele strafzaken. Ik lees die verslagen
nooit, niet alleen omdat ik bevrediging van bloote nieuws~
gierigheid weinig gewenscht acht, maar ook omdat ik, zoodra
de president der rechtbank, de rechter van instructie, de
advocaten, de boekhouders, de accountants in hun eigen taal,
in hun technische termen spreken, de dingen eenvoudig niet
meer begrijp. Wie knapper is dan ik, moet stil voortgaan
met de lectuur van deze relazen. Men toone mij eens aan
dat er in een historisch onderzoek, dat niet zelden bizonder
ingewikkeld kan zijn, minder zwarigheden van begrip zijn.
Men kan wel zeggen: neem kennis van zulk een onderzoek,
maar de zaak valt niet mee, als men er werkelijk inkomt.
En als men er niet werkelijk inkomt, dan blijft men er immers
buiten, of wil men liever: men blijft op den r a n d, op den
k a n t van de - werkelijke kwesties. Neen, er moeten twee
andere dingen gebeuren. V o o r e e r s t moet het historisch
onderzoek stil voortgaan. Men moet hier niets tegenhouden,
men moet niets willen tegenhouden, uit vreeze immers dat
men op een of ander punt tegen de waarheid kon ingaan.
Dat moet men toch zeker nooit doen. Kweeking van werkelijk
historischen zin is bovendien een kostelijk middel tegen
dogmatisme. Maar ten andere moet hier, veel meer dan
dusver geschiedde, het oogmerk gericht worden op zeer
mogelijke principieele scheiding van koren en kaf. Niet al
wat blinkt is goud in een eeuw, die men terecht genoemd
en geroemd heeft als saeculum historicum, maar
waarin toch ook bij sommigen reeds het enkele woord
„historisch" de associatie wekt van iets belangwekkends, bijna
van iets onweersprek-elijks, waarin voor diezelfden het „histor
rische" nagenoeg een aureool insluit. Het „historische" is
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dikwijls wel los van zekere dogmatiek, die men afwijst, maar
volstrekt niet los van wat ik zou willen noemen het dogmatische
voor eigen gebruik. De verleiding ligt voor ons allen vlak bij
onze deur, de verleiding om eigen meening en opvatting van
allerlei allooi te dekken met het gouden dekblad van beweerd
historisch onderzoek.
Laat ik mij nader mogen verklaren. Ik stel de vraag: ligt
het Christendom „restlos" open voor een historische behandeling? Mijn antwoord op die vraag is een beslist ja, en óók
een beslist neen. Ik geef een oog enblik rekenschap van dit
vreemde S i c e t N o n. Natuurlijk ligt het Christendom
„restlos" open voor een historische behandeling, want de
verkondiging van 's Heeren apostelen en het zelf getuigenis van
jezus (men vergunne mij, ter wille der kortheid, dit germar
nisme) zijn beide historische gegevens. Toch vrees ik dat wij
elkander reeds op dit punt niet goed meer verstaan. Daarom
zeg ik nu vlak het omgekeerde: het Christendom ligt niet
„restlos" open voor een historische behandeling. Ik bedoel
het volgende. Een onderzoeker, die, laat ik zeggen, voor zich
zelf agnosticus is, zal gemakkelijk toegeven dat de aposto~
lische verkondiging rust op de blijde verzekerdheid dat Jezus
Christus is „God geopenbaard in het vleesch". Hij zal, als
hij de zaak buiten zich stelt, zelfs kunnen toegeven dat deze
apostolische verkondiging, wat kern en strekking betreft,
hierin blijft op de lijn van Jezus' zelfgetuigenis en zelfben
wustzijn. Maar nu moet hij zèlf oordeelen, en dan moe t
hij zeggen: op dit ééne punt kan ik noch Jezus, noch de
apostelen volgen, ik moet op dit ééne punt de verkondiging
der apostelen en het zelfgetuigenis van Jezus houden voor
,

een „zeitgeschichtlichen" vorm, historisch volkomen verklaar-

baar, maar niettemin een dwaling inhoudend, omdat het een
dwaling is te meenen dat het eigen leven Gods ooit in de
historie zou ingedaald zijn. Tot zoover loopt alles zuiver:
het geloof, de philosofie van den onderzoeker staat hier n a a s t
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het historisch onderzoek. Maar de zaak wordt zeer onzuiver,
als deze onderzoeker nu zijn geloof zóó inwerkt en inweeft
in zijn historisch onderzoek, dat hij dit geloof als resultante
laat voortkomen uit zijn onderzoek, en er dus op deze wijze
de schijn ontstaat dat dit geloof het wettig verkregen product
van historisch onderzoek zou zijn. Men moge het anders
wenschen, maar de zaken staan toch werkelijk zóó. Kritici
hebben gewoonlijk groote bezwaren tegen dogmatici, en dat
dikwijls zeer terecht, maar als een kriticus z ij n opinie, z ij n
geloof inwerkt in de historische stof, zijn wij even diep nat.
Neen, wij zijn veel dieper nat, want de diagnose is hier veel
lastiger: als een dogmaticus er maar op losredeneert, is hij
gemakkelijk te achterhalen, maar als een kriticus zijn geloof
stelt onder het blinkend schild van het historische, worden
wij licht verbluft en .... verblind. De zaak is eenvoudig
deze: de dingen, waarom het hier w e z e n 1 ij k gaat, kunnen
op het terrein der h i s t o r i e onmogelijk uitgestreden worden.

Ik vraag thans: is inderdaad mogelijk wat ik nog wel zeer
mogelijk genoemd heb, n.l. een principeele scheiding van
koren en kaf hier? Is het mogelijk allerlei surrogaten, die
voor historische methode en historisch onderzoek, meestal
onbewust, in de plaats gesteld worden, eenigszins duidelijk
te determineeren? Mij dunkt, dat is mogelijk. Ik noem en
beschrijf kortelijk allerlei manieren en praktijken van arbeid,
dit ik niet voor zuiver historisch houden kan.
10.

Zulk een surrogaat is wat ik zou willen noemen de
romantische, misschien nog juister de eclectische methode, die
men soms toepast. Het procédé is hier eenvoudig: men kiest
uit het Evangelie eenige gezichtspunten, die ons a a ns t a a n, men eigent de historische stof zich toe naar d i e
zijde, die aan eigen vroomheid toegekeerd ligt. Waar blijft
hier het werkelijk historische? Er zijn immers in het Evangelie
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genoeg uitspraken, vooral zulke, die op den rand van het
algemeene liggen, welke behagen aan ieder. Is de
eminente historicus Harnack niet eenigszins op dezen weg
gekomen, als hij in zijn beroemd boekje das W e s e n d e s
C h r i s t e n t h u m s de drie kringen van gedachten beschrijft,
waarin de grondtrekken van Jezus' prediking kunnen samen gevat worden? Wat is die beschrijving buitengemeen fraai;
de vraag is intusschen: is de inhoud van het Evangelie daarin.
volledig getroffen? Ik neem den tweeden kring: „elke kring",
zegt Harnack, „is zoo gesteld dat hij de g a n s c h e verkondiging inhoudt; in eiken kring kan die verkondiging daarom
volledig „dargestellt" worden" (p. 33) . Deze tweede kring
omvat wat Harnack noemt de r u s t e n d e elementen in de
verkondiging van Jezus, en deze verkondiging kan men volgens
hem herleiden tot twee stukken: G o d d e V a d e r e n
de oneindige waarde der menschelijke ziel..
Dit wordt dan nader ontwikkeld in een korte uitwerking van
vier spreuken: 10. het onze Vader; 2°. het woord: verblijdt
u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijdt
u veel meer, dat uwe namen geschreven zijn in de hemelen;
3 0 . de spreuk: worden niet twee muschjes om een penningsken
verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder
uwen Vader. En ook uwe haren des hoofds zijn alle geteld,
4°. het woord: wat baat het een mensch, zoo hij de geheele
wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel?
Nog eens zeg ik: wat is dit alles fraai en warm gedaan,
maar ik kan de vraag maar niet van mij zetten: heeft deze
historicus, die toch zoo fijn voelt, hier niet gevoeld dat,
zonder eenige nadere motiveering, aan zulk een „Auslese"
van woorden en spreuken altijd iets willekekurigs, iets eclectischs in verkeerden zin kleeft? Waarom juist deze, waarom
geen andere woorden en spreuken? Ik denk b.v. aan woorden
als deze, ook bij de Synoptici bewaard: a. de poort is eng,
en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn
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er, die hem vinden, met wat er aan voorafgaat; b. de Zoon
des menschen is gekomen om te zoeken en te behouden dat
verloren was; c. indien gij u niet verandert, en wordt gelijk
de kinderkens, zoo zult gij in het koninkrijk der hemelen
geenszins ingaan; d. niemand kent den Zoon dan de Vader,
noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en wien het de
Zoon wil openbaren; komt herwaarts tot mij, allen, die ver~
moeid en belast zijt, en ik zal u ruste geven. Deze woorden
geven, goed verstaan, toch wel een eenigszins ander beeld.
Harnack zegt: „in de verbinding: God de Vader, de Voor^ zienigheid, het kindschap, de oneindige waarde der menscher
lijke ziel, spreekt zich het gansche Evangelie uit." Is dit juist?
Een zijner kritici 1 ) legt hem voor de paragrafen opschriften
uit Weisz' Darstellung der Lehr , e Jesu nach
den S y n o p t i k , e r n. Deze kriticus voegt daaraan zeer
terecht de opmerking toe dat het voor een uiteenzetting van
het Evangelie van Jezus niet noodig is kwantitatief alles te
vermelden wat Weisz in zijn opschriften noemt, maar wel
dat alles k w a l i t a t i e f daarin een plaats vinde. Precies

hetzelfde wat wij bedoelen: bij een „Auslese" wordt men licht
willekeurig.
2°. Als tweede surrogaat noem ik een louter - causale, ik
mag wel zeggen causalistische behandeling der dingen. Geen
minderen dan Wellhausen en Harnack hebben, tegen het
eindeloos afleiden, dat hier geschiedt, met nadruk geprotes~
teerd. „Het spreekt wel van zelf," zegt Harnack, „dat men
in de beschrijving van de prediking van Jezus het Jodendom
, en de Grieksch~Romeinsche wereld nooit uit het oog verliest.
Maar, gaat hij voort: „die Predigt Jesu wird uns auf wenigen,
aber groszen Stuf en sofort in eine Höhe führen, auf welcher
ihr Zusammenhang mit dem Judentum n u r n o c h a 1 s e i n
1 ) Dr. Ludwig Lemme: das Wesen des Christenthums and
die Zukunfts-religion 1904, p. 16.
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1 o c k e r e r e r s c h e i n t, and auf der überhaupt die meisten
Fâden, die in die „Zeitgeschichte" zuri ckr
führen, unbedeutend werden." Hij spot dan een
weinig met „d e gewichtige m i n ie," waarmee tegen~
woordig, zegt hij, „als een nieuwe ontdekking
wordt voorgedragen het beweren dat men de prediking
van jezus niet verstaan en niet juist kan weergeven, als men ze
niet beschouwt in den samenhang der toenmalige joodsche
leeringen „und diese allen zuvor aufrolle." „In dit beweren,
zegt hij, is zeer veel waars, en toch is het, als blijken zal,
onjuist." En als hij, dan gesproken heeft over de these van de
decadente eeuw en van de religie der ellendigen, schrijft hij:
„deze these moge geschikt zijn in een buitensten voorhof in
te leiden, zij moge ook terecht heenwijzen op „ursprunglich
Formgebendes," maar als zij zich aanbiedt als sleutel voor
het verstaan van dezen godsdienst (het Christendom) , moet
zij afgewezen worden. Zij is overigens met deze pretensie
slechts de toepassing van een algemeene historische mode, die
zeker langer in de geschiedschrijving heerschen zal dan andere
modes, omdat met hare middelen inderdaad veel duisters kan
opgehelderd worden." „Aber a n den Kern der S a c h e
reichen ihre Jünger nicht heran, im stillen mutmaszend, d a s z e s
einen solch-en Kern überhaupt nicht giebt." 1
Dit zijn zeker vlijmend -scherpe woorden, maar zij zijn dubbel
en dwars verdiend. Bij zulk een causalistische behandeling der
dingen wordt alles verslonden, verdronken in het periphe~
rische, in tallooze nevenzaken en tweedehandsding en, in een
onafzienbaar détailonderzoek. Wij komen en drijven voortdurend op een „rusteloos deinende zee van kleine relativiteiten,
van eindelooze producties en oplossingen". Alle werkelijke
proportie verdwijnt hier, alle wezenlijke „Wertung" ontbreekt,
want alles wordt even belangrijk en even onbelangrijk. Als
)

,

1)

T. a. p. p. 10, 11; ik spatieerde.
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er nog een kern overblijft, raakt die kern natuurlijk toch
zoek door afwezigheid van proportie, „De historische gerech~
tigheid", zegt Troeltsch, „laat hier niet enkel hare zon schijnen
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, maar zij kent zelfs
dit onderscheid in het geheel niet meer". Met nadruk wijst
hij er op dat deze opvatting der historie, die doel~ en zinloos
relativisme met werkelijk historisch denken niets heeft uit
te staan, en in den grond voortvloeit uit een z e d e 1 ij k
gebrek bij den onderzoeker: n.l. uit prijsgeving van een eigen
karakter, uit scepsis en vernuftige „Spielerei', of uit ge~
blaseerdheid en „Glaubenslosigkeit" 1 ) . Behoeft het nog
gezegd te worden dat hier van een werkelijke schatting van
den p e r s o o n 1 ij k e n factor in de historie niets terecht
komt? Er was een tijd, die intusschen nog lang niet voorbij
is, dat b.v. aan een man als Mozes niet grooter scheppend
vermogen werd toegekend den men pleegt toe te kennen
aan een volontair op een gemeente--secretarie ten platten
lande. Nu komt weer Baentsch en breekt het strakke schema
der evolutie - theorie. Hij pleit krachtig voor een veel ge~
marqueerder opvatting van Mozes' persoonlijkheid, en hij is
overtuigd dat de dagen der „entwicklungs- theoretische" be
schouwingswijze van Israël's godsdienst geteld zijn 2 ) . Ik
help het hem gaarne hopen, maar ik ben er niet bizonder
gerust op. En waarom niet? Omdat Baentsch, als ieder
ander, staat en staan moet op de basis van dezelfde
gegevens, van globaal gelijke chronologische rangschikking
dier gegevens. Het ligt dus niet, het kan ten principale niet
liggen aan die gegevens en aan die rangschikking, maar het
ligt aan de wijze, waarop men er tegenover staat. De een

1) Die Absolutheit etc. p. 48--58.
2) Altorientalischer and israelitische~ Monotheism u s, ein Wort zur Revision der entwicklungsgeschichtlichen Auffassung
der israelitischen Religionsgeschichte, 1906.
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accentueert veel sterker dan de ander de beteekenis, die een
historische persoonlijkheid voor historische en
ethische religies heeft. En dat weer hangt niet aan litteraire
kritiek, en niet enkel aan chronologische rangschikking
der bronnen, maar soms aan wereldbeschouwing, - en meestal
aan psychologie. Het kan óók hangen aan de vreeze,
die onder ons menschen niet zoo ongewoon is, de vreeze
om uit het wetenschappelijk gilde, de wetenschappelijke
synagoge uitgestooten te worden. Er zijn altijd menschen,
die als twee druppelen waters gelijken op de slimme ouders
van den blindgeborene uit het Evangelie, die maar liever
willen dat hun zoon zelf met de penibele zaak voor
den dag komt. Deze slimme menschen zien de deur der
synagoge al openstaan, zij blijven liever aan den binnenkant
van de deur, waar het, het moet erkend worden, ook warmer
en behagelijker is!
Ik woonde, vele jaren geleden, een theologische discussie
bij. Iemand beweerde dat Jezus dit of dat woord niet kan
gezegd hebben, omdat het wijst op later ontwikkeling. Een
ander merkte daartegen op dat opschuiving naar een later
stadium van ontwikkeling niet noodig is, als men kan aan~
toonen dat dezelfde gedachte reeds gevonden wordt bij
contemporaine Joden. De laatste bewering, hoewel in zulk
een discussie formeel juist, is materieel, dunkt mij, nog
droeviger dan de eerste. In het eene geval is het zoo:
Jezus kan iets niet gezegd hebben, want het gezegde wijst
op later ontwikkeling. In het andere geval is het zoo: jezus
kan iets wèl gezegd hebben, want Joodsche tijdgenooten
hebben het ook al gezegd. Zoo knevelt en kneust men
scheppende persoonlijkheden, op deze manier schiet er voor
Jezus niet heel veel over, Hij wordt zoodoende stadskind!
Men spreekt tegenwoordig wel van een „Verrechnung der
Personen ", ik vrees dat men z i c h z e l f verrekent, en dat
in tweeërlei zin.
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3°. Ik noem, in de derde plaats, de meer of minder bewuste
overdracht van de natuurwetenschappelijke methode op het
terrein van de historie. Alles hangt hier nauw samen met
de zoo even beschreven praktijken: het zoo eenzijdig, zoo
uitsluitend doorgevoerde causalisme is immers een tak van
denzelfden boom. Ik splits enkel voor de duidelijkheid. Ter
toelichting ontleen ik voorbeelden aan de algemeene godsdienstgeschiedenis, resp. godsdienstphilosophie, aan het Oude
en aan het Nieuwe Testament.
Aan de algemeene godsdienstgeschiedenis, resp. godsdienst~
philosophie. In het :eerste deel van zijn First Principles
(the U n k n o w a b 1 e) tracht Spencer de fundamenteele
waarheid te vinden, waarin godsdienst en wetenschap samen
komen. Om haar te vinden, moeten wij zoeken naar dat
element, dat alle godsdiensten gemeen hebben na aftrek
van alle bizonderheden, die hen onderscheiden. Wij moeten
dus zoeken niet naar het karakteristieke, maar naar het
g e m e e n s c h a p p e 1 ij k e, daarin zal het wezen liggen. Dit
gemeenschappelijke is het besef van het mysterie, dat achter
en onder alles ligt, van de absolute ondoorgrondelijkheid
der Macht, die door het universum zich openbaart. In dit
besef zijn, volgens Spencer, godsdienst en wetenschap één,
of liever, zij komen daarin bij hun wortel saam. Het wezen
van alle werkelijke religie na aftrek van al wat in de godsdiensten onwezenlijk is, b.v. bizondere dogma's etc., dit wezen
is dus r e l i g i o u s a w e. Wij vragen: zijn hier niet twee
dingen, die Spencer hadden moeten treilen? Vooreerst disquar
lificeert zulk een opvatting iemand volkomen om een afzonr
derlijken, concreeten godsdienst naar den eisch te behandelen.
Het onwezenlijke, en dat is hier immers zoo heel veel buiten
t h r e 1 i g i o u a w e, zal stiefmoederlijk moeten behandeld
worden. En ten andere, is het toch niet heel merkwaardig
dat het wezen van alle religie, deze r e 1 i g i o u s a w e, ten
slotte op Spencer's e i g e n agnostische vroomheid neerkomt?

•

Dit behoeft om die reden nog niet onjuist te zijn, maar het wekt
toch wel een bizonder sterk vermoeden van onjuistheid,
immers van dat naar-ons-toe-rekenen, dat wij menschen maar
niet laten kunnen.
Hier ressorteert ook Tiele's ongelukkige en verongelukte
poging om wetten van den godsdienst te construeeren. Het
heeft zijn verdienden naam niet kunnen schaden, maar toch
ook geen goed gedaan. Nog altijd is zeer lezenswaard
Rauwenho f f's fijne kritiek van die wetten 1 ) . Het eind,
d. w. z. de immanente kritiek van de historie is geweest dat
Tiele zelf in zijn G i f f o r d-L e c t u r e s van de zes, in termen
van de natuurwetenschap geformuleerde, wetten (o v e r 1 er
ving, herleving, wet der redekeus) een goed deel
stilzwijgend heeft laten vallen, of schuil gaan onder alge~
meene opmerkingen. Wat overblijft en als „wet" behandeld
wordt, wordt voorafgegaan door allerlei restricties betreffende
den naam „wet." „Bestonden er," zegt Tiele, „zulke wetten
niet, of wilt ge 't regelen, vormen, noodwendige voorwaarden
noemen ?" etc.') Maar dat is heel iets anders, Tiele heeft,
dunkt mij, niet doorgedacht de vraag: is historie, historisch
onderzoek logisch wel vereenigbaar met het begrip: wet?
Wie w e t zegt, plaatst ons in den kring van het g e m e e ns c h a p p e 1 ij k e, het a 1 g e m e e n e; historisch onderzoek
richt zich op het concreete, bizondere, „einmalige"
verschijnsel.
Hier ressorteert ook het tegenwoordig zoo veelgeliefde
parallellen-zoeken, dat men de parallel-ziekte van sommige
geleerden zou kunnen noemen, en dat zoo sterk indruischt
tegen het kern- gezonde Hollandsche spreekwoord: er is meer
,

1) Wijsbegeerte van den godsdienst, 1887, I, p. 150 en v.
2) Inleiding tot de Godsdienstwetenschap ,Gifford-Lezingen, gehouden in de Universiteit te Edinburgh, Nederlandsche uitgave
1897, eerste reeks, p. 194.
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gelijk dan eigen. Wie twee negers op straat tegenkomt,
zal dikwijls weinig verschil zien, wie in hun intimiteit komt,
weet wel beter, hij ziet stellig onderscheid. Niemand
heeft natuurlijk bezwaar tegen verstandig gekozen parallellen,
maar er zijn toch wezenlijk dwaze vergelijkingen. Het is
bijna ongeloofelijk dat een bezadigd onderzoeker als Karl
Marti in een coulant, maar ook niet meer dan coulant ge
boekje 1 ) de volgende parallellen der vermelding-schrevn
waardig keurt. „Men vergelijkt ", zegt hij, „heden met den
vromen Job, die met verheven rust en wijsheid zijn vrouw
antwoordt ... niet enkel den wijzen Tobit, die met de rust
van den wijze den hoon van zijne hem bestraffende vrouw
Hanna verdraagt, welke den blind gewordene smaadt: „waar
is uwe barmhartigheid en milddadigheid? Zie, wat het alles
helpt, is aan u openbaar ". Maar men wordt er aan herinnerd,
hoe gemeenlijk nog vaak naast den duldenden wijze een
„z nkische" vrouw optreedt, men denke b.v. aan Thales,
die bij de beschouwing der sterren in een put viel, en aan
de daarover in een lach schietende dienstmaagd, aan Buddha
en de non Cinca, die hem met smaadredenen overlaadt,
omdat zij voorgeeft door hem achtergesteld te zijn, en aan.
Socrates en Xanthippe, wier booze luimen de wijze met
gelatenheid draagt".
Slaat men hier nu toch niet de handen in elkaar van verbazing? Is bij de vermelde parallellen niet weg alle besef
van de d i n g e n, weg ook alle besef van t a a 1? Onder al_
de genoemde vrouwen is maar ééne „zánkische" vrouw, en_
dat is Xanthippe. Maar de vrouw van Job wordt ons, voor
zoover ik zien kan, volstrekt niet geteekend als twistziek, en
de vrouw van den blinden Tobit evenmin. Beiden ondermijnen
op haar manier de gewone theodicee.~gedachten. Maar dan
1 ) Die Religion des Alten Testaments unter den Religionen des vorderen Orients, 1906, p. 8.
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het dienstmeisje van Thales en de Buddhistische juffrouw ?!
Welk licht ontsteken nu toch deze lieve, soms wat spot~
achtige, soms ietwat driftige menschen? Maar, zal men mis~
schien zeggen, het gemeenschapelijke is hier wellicht niet
het „twistzieke". Dan is mijn antwoord: maar hoe, op welk
accoord van gemeenschap komen deze vrouwtjes hier dan
wèl bij elkaar? Daar moet toch slot of zin in een zaak zijn.
Marti gaat, zonder een spier op zijn gelaat te vertrekken,
voort: „zeker is bij al deze vergelijkingen veel onzeker en
de betrekking, die tusschen zulke parallellen bestaat, kan zeer
verschillend en gecompliceerd zijn, en zij is niet eenvoudig
en overal op gelijke wijze op te lossen . . . Soms moet er
sprake zijn van directe ontleening en niet van een parallel.
Datevenwel ook de parallellen, hoe zelfstandig en eigenaardig zij zich gevormd hebben, ten slotte op een gemeen~

schappelijken oorsprong zullen teruggaan, is nauwelijks te
bestrijden ". Ik ben buitengewoon benieuwd naar de gemeen~
schappelijke wortelen van de Buddhistische juffrouw, het
dienstmeisje van Thales etc. Xanthippe zal alvast blij zijn
dat zij gezelschap gekregen heeft. Hier schrijft men nu toch,
door louter mededeeling, een comedie en een tragedie beide.
Den ernst van Marti vind ik, om de waarheid te zeggen,
in dit geval nog droeviger dan de meegedeelde parallellen.
Ik ontleen een voorbeeld aan het N. Testament. Ook hier
is men druk in de weer met het zoeken van parallellen. De
Amsterdamsche hoogleeraar Daniël Völter neemt in een van
zijn geschriften de persoonlijkheid van Paulus uit elkander,
en zendt, over de brug van een overwerker, stukken van
die persoonlijkheid naar de Sapientia Salomonis, Philo en
Seneca') . Ik merk hiertegen drieërlei op. 1 0 . Zulk een uit
-

1) P a u 1 u s u n d s e i n e B r i e f e, kritische Untersuchungen za einer
neuen Grundlegung der paulinischen Briefliteratur and ihrer Theologie,
1905, p. 206 en v.
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elkander nemen van geschriften, en bijgevolg ook van personen
komt mij voor bizonder gemakkelijk te zijn. Men behoeft maar
te verzaken het reeds; genoemde Hollandsche spreekwoord.
2°. Een denker en kenner als Rudolf Eucken zegt in zijn G er
schichte der philosophischen Terminologie

(1879): „die Eigenthümlichkeit des Christen~
thums musz wenig zum Bewusstsein gekom~
m e n s e i n, wenn man es bei Seneca zu Tinden vermeint".
Hij laat daarop de oordeelkundige woorden volgen: „aber
immerhin ist der Irrthum selber ein Zeichen, wie viel der
Stoicismus dem Christenthum auch an Begrif f en and Aus-dri cken entgegenbrachte" 1 ) ( p. 53, ik spatieerde) . Precies
,als Wellhausen, ,die, in eery ander verband, -er op wijst dat het
-er, bij parallellen en ontleeningen, voor alles op aankomt te
verstaan, hoe de een of andere stof gebruikt is.
Over den Logos bij Philo moet mijn ambtgenoot maar eens
dengrootenZeller(die Philosophie der Griechen)
nalezen, hij zal daar heel wat anders vinden dan hij er van
zegt. Hij tast hier fundamenteel mis. Stellen zulke onder~
zoekers zich zelf nooit eens de toch zoo natuurlijke vraag:
waarom kwam Philo niet, waarom kon hij niet komen tot
de anders zoo voor de hand liggende identificeering van den
Logos met den verwachten Messias? 3°. De reeds genoemde
Paul Wernle, die ook nog wel wat aandurft, spreekt in een
aankondiging van Völter's boek van „een minstens raadsel~
achtig historisch sensorium, dat den schrijver geleid heeft bij
de ontdekking van dezen hoogst middelmatigen, bloed~ en
hartloozen Paulus, en in de plaats van vermeende onoplosbare
moeilijkheden een geschiedkundig raadsel zonder weerga stelt:
de door additie en geleidelijke „Ansammlung and Erganzung"
1 ) Men leze de adstructie van een en ander bij Eucken zelven. Voor
sommige onderzoekers is een g e s c h i e d e n is der terminologie broodnoodig,
met g e 1 ij k e woorden en termen komt men er niet.

1. VAN DIJK. II.
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van louter dwerggeesten zich vormende reuzengestalte van
Paulus, die in het menschelijke en in het theologische niets
naast zich heeft, dat ook slechts bij benadering even origineel,
„einmalig", onuitvindbaar is." 1
Deze mededeeling, zal men misschien zeggen, is op zich
zelf geen argument. Ik weet dit natuurlijk ook wel, het was.
ditmaal ook niet zoo bedoeld. Ik ben intusschen gaarne
bereid over Seneca en Philo door te spreken. Voor 't oogenblik wilde ik alleen maar een weinig helpen breken den ban
van wat Harnack noemt „een algemeene historische mode,"
die voortdurend aan de kern voorbijgaat en, door rustelooze
afleiding, de kern er uitleidt. Het wordt goed, als de historische onderzoekers zelf e l k a n d e r onderzoeken op een
eventueel „minstens raadselachtig historisch sensorium."
)

4°. Ik noem, in de vierde plaats, wat ik wil aanduiden
met den naam van reductie-methode. Harnack houdt van
het woord „reductie," en ook van de zaak. De bedoeling is
hier onderscheiding en scheiding van kern en schaal, inhoud
en vorm, het wezenlijke en het verschijnsel, het blijvende en
het vergankelijke, het principieele en de „zeitgeschichtliche"
vorm in het oudste en het latere Christendom. Merkwaardig
dat een niet minder scherpzinnig denker als Troeltsch met
dit procédé niet veel op heeft. „Kern en schaal," zegt hij,
„vorm en inhoud, blijvende waarheid en „zeitgeschichtliche"
bepaaldheid zijn de formules, wier dikwijls zeer zonderling
gebruik uit de verwarring moet helpen. En toch blijft het
er in al deze pogingen altijd bij, dat werkelijke absoluutheid
van de kern ook de schaal verabsoluteert en werkelijke
relativiteit der schaal ook de kern relativeert. Vooral de
„zeitgeschichtliche" vorm der verwerkelijking van het absolute
ideaal herinnert aan gloeiend ijzer met wassen schaal, of
1)

Theo!. Literaturzeitung, 1906, No. 11.
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aan een wassen kern met gloeiend omhulsel. De scheiding
is slechts mogelijk in peripherische kleinigheden." : Harr
nack en Troeltsch moeten deze zeer moeilijke zaak maar eens
met elkander uitvechten.
Laat ik, wat men met „reducti'e" bedoelt, een weinig mogen
toelichten. Wij beginnen met de Hervorming, en gaan dan
geleidelijk terug. De Hervorming, zegt men, heeft ons niet
geheel in het zuiver bezit van het zuivere Evangelie gesteld,
want de Hervormers namen van de oude kerk onbeziens en
zonder kritiek het christologisch en het trinitarisch dogme
over. Wij moeten dus reduceeren. De twee genoemde
dogmen zijn product van graeciseering, d. w. z. van sterke
inwerking van den Griekschen geest. Wij moeten dus redu~
ceeren. De Paulinische en de Johanneische verkondiging
kunnen, voor de bepaling van wat Evangelie is, ook niet
zonder voorbehoud in aanmerking komen, want in beide
staat persoon en werk van Christus reeds al te veel in het
middelpunt. Wij moeten dus reduceeren. Nu zijn wij aangekomen bij de Synoptici, maar ook daar moet gereduceerd
worden. Jezus' prediking van het koninkrijk Gods omvat,
zegt Harnack, twee polen, waartusschen vele nuanceeringen
liggen. Jezus deelt, allereerst, eenvoudig met zijn tijdgenooten
de uitwendige dramatische toekomstverwachting: aan het slot
van het drama van strijd en zegepraal ziet Hij zich zelf
aan de rechterhand zijns Vaders. Maar dit is niet de kern
van zijn prediking, z ij n w e r k e lij k e i g e n d o ni is enkel
de gedachte dat het koninkrijk Gods iets zuiver innerlijks en
dat het reeds tegenwoordig is. 2 ) Wij moeten dus ook hier
reduceeren. Maar men kan met reduceeren nog verder gaan.
Weer anderen zeggen dat de stereotype wijze, waarop jezus
in de Synoptici zich zelf Zoon des menschen en
1)
3)

Die Absolutheit ect, p. 33.
Das W esen des Christenthums, p. 34 en v.; ik spatieerde.
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W e r e l d r e c h t e r noemt, op „dogmatiek van zijn gemeente"
wijst. En is hier, zegt men, telkens een schematische figuur.
geen concreets persoonlijkheid. Wij moeten dus al weder
reduceeren. „Zeitgeschichte" en „Gemeinde- Dogmatiek" worr
den op deze wijze de groote magazijnen, waarheen men alles
overbrengt wat, naar men meent, om den historischen per~
soon van Jezus en zijn Evangelie zich, reeds in den eersten
tijd, heeft heengelegd.
Ik kom op enkele z a k e n terug in mijn tweede voordracht,
maar reeds hier moet ik toch enkele opmerkingen maken.
10. Weet men wel dat reduceeren een philosophisch werk
is? Men kan het wel een historische verrichting noemen,
maar het is niet zoo. Wie reduceert, gebruikt natuurlijk een
maatstaf , een beginsel. Zulk een maatstaf, zulk een
beginsel wordt ons door de historie, hef historisch onderzoek

toch niet mechanisch in de hand gelegd. Ik heb er ten minste
nooit iets van gemerkt. Harnack moest niet bij herhaling
zeggen dat hij in zijn boekje „rein," „lediglich," historisch
te werk gaat. 1 ) De historicus, die „het Wesentliche ermittelt," is historicus~philosoof. Zijn W e s e n d e s C h r i s t e nr
t h u m s is wel werkelijk een schoone, warme, persoonlijke
geloofsbelijdenis. Op die geloofsbelijdenis heeft natuurlijk óók
zijn historische arbeid invloed uitgeoefend, maar dat neemt
toch niet weg, dat wij in zijn boekje in hoofdzaak hebben
een staal van persoonlijk belijden. 2°. Martineau spreekt
ergens van „het uitsnijden van sommige deelen uit het organisme van het geloof, welke tot dusver waren de zetel van een
„intense vitality." 2 ) Bij de genoemde en vele andere onderzoekers merk ik weinig van eenige bekommering, eenige
ongerustheid daarover, dat men zelf zich aan het vitale zou
kunnen vergrijpen. Harnack acht het mogelijk, of liever zeker,
1) t. a. p. p. III en 4, 6, 8.
2) Ideal Substitutes for God, Third edition. 1879, p. 25
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dat lateren het mes der kritiek zullen zetten in wat wij als
kern hebben overgelaten (p. 35) , nergens in het boekje is ook
maar een zwak blijk dat dei lastige vraag wel eens opgekomen
is, of men zelf ook met eigen mes te ver gegaan is. 3 0 . Ten
slotte, er is hier iets, dat zeer curieus is. Heeft het nooit de
aandacht van deze onderzoekers getroffen dat men, in his~
torische verschijnselen aldoor reduceerende, net zoo lang
reduceert, totdat men aangekomen is bij het eigen geloof,
de eigen vroomheid, de eigen religieuse overtuiging? Men
reduceert zoodoende naar zich zelf toe. Precies als bij Spencer.
Spencer gaat over het gansche terrein der godsdiensten naar
het wezen der religie zoeken. Hij komt thuis en brengt nu,
als de kern in alle godsdiensten, mee .... zijn eigen agnosticisme! Het gaat toch werkelijk niet aan de beschreven
praktijken t o u t c o u r t „historisch" te noemen, en alzoo te
dekken met de emphase, de voorname associaties van een
woord, een technischen term, die tegenwoordig bijna meer
opgeld doet dan het „dogmatische" ooit heeft kunnen doen.
5 0 • Ik noem, in de vijfde plaats, den weg, dien Troeltsch
bewandelen wil, hij wil volgen een speculatief-historische
methode, volgens welke de belangrijkste godsdiensten onder zocht worden op hun ideeën- gehalte. Dit is zeker een weg,
die zeer aanlokkelijk schijnt, als hij n.l. werkelijk bewandeld
wordt. Eer ik er iets naders van zeg, wil ik, in 't kort,
meedeelen de treffende en, naar het mij voorkomt, treffend~
juiste kritiek, die Troeltsch geeft van wat hij noemt de
evolutionistische apologetiek, die door Hegel zelf en onder
zijn invloed door anderen, naast en tegenover de orthodox~
supranaturalistische-apologetiek, is gesteld en uitgewerkt. Men
opereert hier met de termen: i d e e, w e z e n, b e g r i p, p r in~
c i e p, die nagenoeg gehypostaseerd, immers mythologisch
of beter platonisch tot werkende krachten verheven worn
den. „Men wilde de volheid der historie en van haar rela-
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Lieve, individueele scheppingen door een algemeen begrip
bedwingen, dat in zich zelf zou dragen de wet van zijn
beweging van lagere, bedekte en „keimhafte" aanvangstoe~
standen tot de volle, klare en bewuste ontvouwing . . . Er
is in waarheid slechts eene religie, immers het begrip en
het wezen der religie, en dit begrip, dit wezen der religie
is in alle historische religies als haar oorsprong en haar doel
latent. In het Christendom is het overal latente en door
„Vermittelungen" gebonden wezen vrij voltooid, en volkomen
te voorschijn getreden". Deze theorie, zegt Troeltsch, is
geworden het apologetisch fundament van de zoogenaamde
moderne of liberale theologie. Fijn en treffend merkt hij nu
daartegen het volgende op. 10. Het algemeen begrip der
religie, dat men hier door abstractie verkrijgt, lijdt aan groote
vaagheid. Het past nog niet op de lagere, en niet meer op
de hoogere vormen van godsdienst. 2°. De historie kent geen
algemeen begrip, maar enkel individueele, concreete, „einr
malige" verschijnselen, die in hun kern onafleidbaar en zuiver
feitelijk zijn, immers geen algemeen begrip, dat tegelijk
bewegingsr en voortbrengings-wet van al het bizondere zou
zijn. 3 0 . Nog bedenkelijker staat het met de absolute reali-.
satie van het algemeene begrip in den loop der historische
ontwikkeling. Twee gevallen zijn hier mogelijk: óf men
accentueert de causale zijde van het algemeene begrip, maar
dan ligt de absolute realisatie in de heele reeks, en waar is
dan de absolute religie? Of men moet die realisatie eerst
verwachten dicht bij het einde van alle historie. Hoe kan
in dit geval het algemeen begrip met zekerheid gestempeld
worden? Ook toont de historie geen „Etappen--weg" tot altijd
hooger, de groote religies staan eenvoudig naast elkander,
zij staan volstrekt niet in een causaal „Stufenverháltnis", er
is geen successie--reeks 1),
1 ) D i e A b so 1 u t h e it ect., p. 23
ste, en dat in vrije volgorde, mee.

V.;

ik deelde enkel het voornaam-
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Naar mijn meening is dit alles bizonder juist. Maar ik
keer nu tot den voorslag van Troeltsch zelf terug. Wat
hij bedoelt, komt op het volgende neer. Voor Troeltsch
zelf is het Christendom empirisch de hoogste godsdienst, het
feitelijk hoogte-punt. Met strenge zekerheid is niet te be~
wijzen dat het het laatste hoogte-punt moet blijven en dat
elke ,,Ueberbietung" uitgesloten is. Maar het van zich zelf
zeker geloof kan en mag er zich op beroepen dat volstrekt
niets zulk een hoogere openbaring, zulk een nieuwen, hoogeren
godsdienst ons waarschijnlijk kan maken. Tot deze overtuiging
nu wil hij komen en opleiden, niet uit een aprioristische
verabsoluteering van het Christendom, maar uit een verger
lijkend overzicht en innerlijke „Durcharbeitung" der hypo~
thetisch na-gevoelde waarden. Hij wil naneven en na-voelen
de groote verheffingen van het innerlijk leven, daarop wil
hij gronden elke religieuse overtuiging, elk religieus belijden.
Er zijn, zegt hij, in de godsdienstgeschiedenis maar weinig
werkelijk groote scheppingen, er zijn maar weinig groote
hoofdtypen van geestelijk leven, weinig groote hoofdgestalten
van religieuse levensopenbaring. Diegenen, die der menschr
heid werkelijk iets nieuws te zeggen hadden, zijn altijd uiten
mate zeldzaam geweest, en het is verbazingwekkend van hoe
weinig gedachten de menschheid in waarheid geleefd heeft.
De religies der onbeschaafde volken en de polytheismen
beteekenen niets voor de vraag naar de hoogste religieuse
waarden. Voor de praktische oplossing van het religieuse
probleem tellen werkelijk alleen mee: het jodendom, het
Christendom, de Islam, Brahmanisme en Buddhisme, en mis~
schien ook het Zoroastrisme. 1)
Wat groeit nu bij Troeltsch uit de ingestelde vergelijking
der voornaamste, hier meestellende godsdiensten? Het vol~
gende, en dat is inderdaad niet weinig. Onder de genoemde,
1) t

a. p. p. 81, 73, 74, 56.
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mee-tellende religies zijn de overwegend nomistische godsdiensten de minder in de diepte gaande krachten, zij stellen
de beide werelden: de hoogere, geestelijke, eeuwige wereld
en de zinlijke wereld naast elkander, maar op den bodem
der wet blijft de verlossing altijd gebonden aan de prestatie
der uit zich zelf puttende „Seelennatur". Noch in den gods-dienst van Zoroaster, noch in het Jodendom, noch in den
Islam is het, uit verschillende oorzaken, gekomen tot een
waarlijk vrij, niet meer gebonden ethisch universalisme. Wat
de Indische verlossings~ godsdiensten betreft, zij zijn niet door
een ervaring van persoonlijk leven heengegaan. De Godheid
wordt hier het absoluut Eene, Eeuwige en Onveranderlijke,
tegenover hetwelk al het eindige en vergankelijke der wereld
met alle smarten en vreugden slechts, schijn is. Of de Godheid
wordt geheel en al tot een bloote orde der „Weltfolgen" en
tot het achter de wereld staande zalige Niets .... Hier ont-breekt, in de tegenstelling der werelden, de waarheid, de
kracht, en het leven der hoogere wereld, die juist daarom
den mensch niet vermag los te rukken en te herscheppen,
maar die door den verlichte in krachtvolle inspanning van
den eigen arbeid en van de natuurlijke ziele-kracht moet
gezocht worden.
Het Christendom is inderdaad onder de groote religies de
sterkste openbaring der religieuse kracht. Ja, nog meer, het
neemt een volstrekt en principieel „einzigartige Stellung" in,
doordat het alleen de overal gevoelde breuk van de hoogere
en de lagere wereld radicaal voltrokken heeft. De op verschillende plaatsen te voorschijn tredende en daarbij telkens
als de sterkste religieuse krachten zich openbarende Lendenzen
blijven buiten het Christendom gebonden en belemmerd. De
nomistische religies laten den natuurlijken mensch zelf de
wereld overwinnen. De verlossings- godsdiensten verteren
de wereld en den mensch in de substantie van God, maar
verliezen daarmee ook eiken inhoud en positieven zin in het
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wezen Gods. Alleen het Christendom heeft dit overblijfsel
van het „naturrreligióse" gevoel overwonnen en een levende
Godheid geopenbaard, die daad en wil is in tegenstelling
met al wat b 100 t i s. Zoo moet het Christendom niet enkel
als het hoogte-punt, maar ook als het convergentie-punt van
alle ontwikkelingsrichtingen der religie gelden, en het mag
daarom in vergelijking met de overige als de centrale samenvatting en als de „Eróf fnung" van een principieel nieuw
leven aangeduid worden. Tegenover al het voorafgaande is
het Christendom een principieel „neue Stuf e", de vrome mag
en zal daarin voelen de zekerheid van een principieel af sluir
tende en nieuw leven openende Godsopenbaring, en daarmee
winnen het geloof, dat hij in het Christendom te doen heeft
met de ook voor de toekomst normatieve religie').
Ziedaar wat bij Troeltsch gegroeid is uit de ingestelde
empirische vergelijking der voornaamste godsdiensten. Dit ver gelijkend onderzoek stelt ons, dunkt mij, voor diep ingrijpende,
principieele verschillen, zóó zelfs, dat wij Troeltsch hoorden
verzekeren: h i e r (in de Indische verlossings- godsdiensten )
ontbreekt, in de tegenstelling der werelden,
de waarheid, de kracht en het leven der
hoogere wereld, die juist daarom den mensch
niet vermag los te rukken en te herscheppen,
maar die door den verlichte in krachtvoile
inspanning van den eigen arbeid en van
de natuurlijke zielekracht moet gezocht
worde n 2 ). En wat lezen wij nu op pag. 111 en v. van
hetzelfde boek? „Enkel de ruwe en oppervlakkige vergelijking
ziet in deze „Widerspruchen (tusschen de verschillende
religies) de zuivere tegenstelling. Zoodra het wetenschappelijk
denken dieper grijpt en het „Beziehungspunkt" achter het
1) t. a. p. 73-84, 108/109.
2) De spatieering is van mij.
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oppervlak der verschijnselen zoekt, doen zij zich kennen als
uitvloeisels van een gemeenschappelijk beginsel, dat aan allen
hun relatief recht verzekert en enkel de naïeve overtuiging der
„Endgiltigkeit and schlechthinnigen Einzigartigkeit" ontr
neemt ... De wetenschappelijke beschouwing leert de aller~
eerst alléén gevoelde tegenstelling in een grooteren samenhang
voelen, niet als uitsluitende tegenstelling, maar als tegenstelling
„der Abstufung". In den reeds genoemden S e p a r a t
A b d r u c k (p. 104) heet het nog sterker: „voor den ethisch
en religieus geloovigen mensch is de geschiedenis een ge~
Ordende „Folge", waarin de centrale yvaarheid en diepte van
het menschelijk geestesleven uit den transcendenten grond van
den geest onder allerlei strijd en dwaling, maar ook met de
noodwendige consequentie van een normaal begonnen ontr
wikkeling opklimt. De verschillen zijn meer uit
wendig en toevallig; in het wezen en de kern
zijn de verschillen der groote historische
„Gebilde" volstrekt niet zoo belangrijk (erheblich) , en de werkelijke gedachten en waarden in de wereld zijn
oneindig veel zeldzamer dan men meent ... Zoo geloof ik met
de groote idealisten ... dat het godsgeloof i n a 11 e
vormen, waar het slechts werkelijk godsgeloof en niet
zelfzuchtig tooverwezen is, in de kern identisch is".
Toch heet het ook hier weer: „slechts op één punt heeft dit
geloof de beperking der oorspronkelijke natuurgebondenheid
van den menschelijken geest doorbroken, maar op een punt,
dat in het middelpunt van groote omgevende en tegemoet
komende religieuze ontwikkelingen ligt, in den godsdienst van
Israël's profeten en in den persoon van Jezus" 1
Zoo transparent Troeltsch is in zijn beoordeeling van de
evolutionistische apologetiek, zoo troebel is hij, dunkt mij, in
de uiteenzetting van zijn eigen opvatting. Hier zijn werkelijk
) .

1)

Ik spatieerde hier en daar.
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tegenstrijdigheden, het eene dringt en wringt hier tegen het
ander. Het eene oogenblik vernemen wij dat bij Israël's
profeten en in den persoon van jezus de oorspronkelijke
natuurgebondenheid doorbroken is; dat het Christendom
een volstrekt en principieel „einzigartige
Ste 11 u n g" inneemt, dat het de breuk van de hoogere en
lagere wereld radicaal voltrokken heeft. In het
andere oogenblik wordt gezegd dat de verschillen meer
uitwendig en toevallig zijn. Het vergelijkend historisch onderzoek concludeert, in ondubbelzinnige strekking:
zeer b e 1 a n g r ij k, de metaphysica decreteert: i n weze n
en kern volstrekt niet zoo belangrijk. Wat
hier de woorden beteekenen, die ook in die Absolutheit
etc. (p. 56) zakelijk voorkomen („de werkelijke gedachten en
waarden in de wereld zijn oneindig veel zeldzamer dan men
meent ") , verklaar ik niet te begrijpen. Hier m o e t e n zij be~
teekenen dat de menschheid niet enkel van weinig gedachten,
maar dat zij in den grond slechts van ééne gedachte, van ééne
waarde geleefd heeft.
Alle verschil, alle onderscheid wordt dus ten slotte uiige~
wischt. Het baat niet of men al zegt dat „de verschillen
liggen in de diepte, kracht en klaarheid van het geopenbaarde
leven" (die Absolutheit, p. 59enelders),ditalles moet
verbleeken en wegtrekken in het éénerlei van de identiteit.
Dat komt van de metaphysica, van de Godsidee van Troeltsch.
De metaphysica is natuurlijk souverein. Het vergelijkend
historisch onderzoek moge zich aftobben om ingrijpende
verschillen duidelijk te maken en ergens een principieel „neue
Stufe” te constateeren, de metaphysica casseert deze conclusies
en laat haar „onaannemelijk" hooren. Troeltsch blijft bevangen in den ban van het immanentie-standpunt, hij vermag
God niet werkelijk als levend en persoonlijk te denken. God
is voor zijn denken niet meer dan de „transcendente g r o n d
van den geest", „de bovenzinlijke en bovenwereldsche doel~
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ondergrond van het leven ", „de met de geestelijke kern der
werkelijkheid samenhangende, voorwaartsdrijvende bovenzin
realiteit" 1 ) , ten slotte „het gemeenschappelijk princiep ",-lijke
waarvan de groote vormen der vroomheid de uitvloeisels zijn.
Wat men hier verwachten kon, is dan ook geschied. De
Godsidee van Troeltsch draagt, niet twijfelachtig, een mystieken
stempel. Zijn terminologie is in dit opzicht zeer kenschetsend.
Hij spreekt van „het 'H e r e i n r a g e n' van een wereld van
oneindige krachten en laatste waarden ", van „gegenwärtige
B e r u h r u n g mit Gott", van „wirkliche T e i l n a m e am
Absoluten, wirkliche innere B e r u h r u n g mit ihm", van „g e~
v o e l voor het Absolute", van „E m p f i n d u n g eines hóheren
Lebens", van het „achte and naiv zu e m p f i n d e n d e
Absolute", van de „A n s c h a u u n g des Einen uns eróf (neten
góttlichen Zieles" 2 ) . Dit zijn altemaal echt- mystieke termen.
Ik sta er evenwel niet verder bij stil, wel blijf ik den vinger
leggen bij de gebondenheid van het historisch onderzoek door
de speculatieve premisse: wat het historisch onderzoek moeizaam en ernstig als onderscheid vindt, wordt i n d e n t it e it in de conclusie.
Ik heb deze R e v u e van allerlei soorten van historische
behandeling gegeven, om eens duidelijk te doen uitkomen
dat „historisch" en „historisch" niet twee, maar minstens vijf
is, en dat het historisch sensorium van de onderzoekers iets
is, dat 'niet „eindeutig", maar „vieldeutig" moet heeten. De
menschen zeggen allen dat zij historisch te werk gaan. Als
men deze pretensie op den keper onderzoekt, valt de zaak
dikwijls niet mee. Het moet niet zóó onder ons worden
dat men meent te kunnen volstaan met driemaal „historisch"
te roepen, als de Joden van Jeremia, die riepen: „des
Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel, zijn
1) Die Absolutheit etc. p. 59, 65.
2) Die Absolutheit etc. p. 85, 86, 103, 104, 112, 128.
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deze!" Er moet toch blijven het vermogen van o n d e rr
scheiding!
Ten slotte nog een enkel woord over de vraag: kan louter
historisch onderzoek ons brengen in de kern van het Chris-tendom? Bijna niemand geeft op deze vraag een volmondig
bevestigend antwoord. Er zijn er, die zeggen dat men, om
het Christendom te verstaan, zelf een zedelijk~godsdienstige
persoonlijkheid moet zijn. Maar dat is noodig voor het ver~
staan van alle religie. Wij hoorden reeds Paul Wernle
zeggen dat „het oog van eiken eenvoudigen leek in staat is
Jezus te verstaan in datgene, wat hij was en wat hij wilde."
Harnack verzekerde ons dat „wie een frisschen blik voor
het levende en een waar gevoel voor het werkelijk groote
bezit, het Evangelie in het Evangelie moet zien." Ik geloof
inderdaad niet dat de zaak zóó eenvoudig is. De droeve,
harde ervaring van eiken dag pleit er tegen, en niet minder
het Evangelie zelf. De synoptische Christus spreekt het
woord: niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand
kent den Vader dan de Zoon, e n w i e n het d e -Zoo n
w i 1 o p e n b a r e n. De synoptische Christus zegt tot Petrus:
zalig zijt gij, want v 1 e e s c h e n b 1 o e d heeft het u niet
geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En
Paulus spreekt van iets, dat niet opgeklommen i s
i n het hart des m e n s c h e n, in dat hart, waarin toch
zooveel is opgeklommen! Vinet treft alles met één woord:
„tout se devine, excepté le Christianisme."
Korter en beter kan het niet gezegd worden. Wij zijn in
deze dingen zoo gewoon te spreken, alsof, in de verhouding
van God en mensch, al het zoeken aan onze zijde is en
door ons geschiedt, alsof God enkel een verborgen God ware.
En toch, het zijn niet de schapen, die omzien naar den
herder, 't is andersom: het is de herder, die de schapen
zoekt en vindt. „God kennen," heeft iemand gezegd, „dat is
theologie, door Hem gekend zijn, dat is religie." Ook mystie~
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ken van e 1 k e n stempel hebben dat wel gevoeld. „Wie het
kent, kent het niet, wie het niet kent, die kent het," zegt
men in Indië. En Plotinus zegt: „het (de openbaring van
het Eene) komt, als het komt."
Over dit fundamenteele feit van het religieuze leven plegen
wij zoo gemakkelijk heen te loopen. Er is inderdaad wat
men genoemd heeft een „christliche Erkenntnistheorie," wat
Troeltsch ook daartegen moge inbrengen. Ware dat door
hem verstaan, hij zou niet neergeschreven hebben het énorm
veelzeggend woord: „er zijn geen middelen om de verheffing
van den christen boven de zinlijkheid als bovennatuurlijk, en
die van Plato of Epictetus als natuurlijk te construeeren." 1 )
Maar dit oordeel is, ook historisch, bizonder onjuist. Dat
komt nu van al dat vereenerleien en laten verbleeken van
alle principiëele verschillen. Epictetus (om bij hem te blijven)
was Stoïcus, hij is geen christen geworden, omdat hij Stoïcus
was en als Stoïcus wilde sterven. Voor beter inlichting leze
Troeltsch hierover eens de nauwkeurige studiën van K. Kuiper
en Theodor Zahn. 2 ) Paulus zou hier eenvoudig zeggen.
wij leven niet door „de groote verheffingen van het innerlijk
leven," maar wij leven door „d e b a r m h a r t i g h e i d
Gods, die ons is geschied." „Barmhartigheid," zegt
Epictetus, medelijden? Ik begeer die niet, want medelijdenswaardig zijn alleen de misdoeners; en ten opzichte van de
dingen, die niet in onze macht staan, is medelijden ongerijmd 3),
Voor Epictetus is de mensch ten slotte zijn eigen Verlosser.
Hier in de kern is kern-verschil.
1) Die Absolutheit etc., p. 5.
2) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie
van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde, 4e reeks, Deel VII, 1905 -Zahn: der Stoiker Epiktet and sein Verhâltnis zum
C h r i s t e n t h u m, zweite Auflage, 1895.
3 ) Zie Kuiper's studie, vooral de laatste bladzijden, en o. a. Pascal's
opmerkingen over Epictetus en Montaigne, Pensées, ed. Faugére 1844, I. 348--367.
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Als ook JUlicher verstaan had dat er toch wel zoo iets als
een „christliche Erkenntnistheorie" is, zou hij het bekende
woord van Paulus: „de natuurlijke mensch begrijpt niet de
dingen, die des Geestes Gods zijn" etc., niet zoo vreemd.
opgevat hebben, n.l. alzoo „dat het Paulus eens diende als
troost tegenover de smartelijke ervaring van hopelooze onontf
vankelijkheid der meesten" 1 ) . Dit is toch waarlijk geen.
historisch exegetiseeren, maar vriendelijk humanistisch
gladstrijken van een lastige oneffenheid. Ook in de gansche
historie van het Christendom werkt aldoor wat Eucken noemt
„de t e g e n s t e 11 i n g van een historisch-positieve en een_
logischruniverseele richting" 2 )• Wij besluiten: ook het zuiverst
historisch onderzoek kan niet ontwrichten het paulinisch
woord: „het is niet desgenen, die wil, noch desgenen, die
loopt, maar des ontfermenden Gods".

1) Moderne Meinungsverschiedenheiten fiber Methode,.
Aufgabe and Ziele der Kirchengeschichte, 1901, p. 11..

2) Geschichte der philosophischen Terminologie..
1879, p. 44.

II.
CHRISTENDOM EN HISTORIE.

Ik heb reeds enkele malen het bekende boekje van Harnack:
das Wesen des Christenthums genoemd en, op
kleine details, even ter sprake gebracht. Welk een opgang
heeft het betrekkelijk kleine boek gemaakt. Vóór mij ligt een
exemplaar van de „45 tot 50 duizend" (1903). Het zijn, als
men weet, zestien voorlezingen, voor studeerenden van alle
faculteiten in het Wintersemester 1899/1900 aan de Universiteit te Berlijn gehouden. Deze voorlezingen zijn vertaald in
de voornaamste talen van Europa, en zelfs in het japansch.
Welk een opgang heeft het kleine boek gemaakt, maar
ook, welk een opzien heeft het in sommige kringen verwekt,
hoeveel stof heeft het opgewerveld. Zeker niet louter verwaaiend stof, maar ik heb toch, nog afgezien van den
inhoud, ééne groote aanmerking op bijna alles, wat tegen
den Berlijnschen hoogleeraar is ingebracht. Men, heeft, dunkt
mij, niet genoeg geprezen. Ik bedoel natuurlijk p r ij z e n,
niet v 1 e i e n. Het vermogen van prijzen is een kenteeken
dat men iets groots en hoogs buiten of boven zich zelf ziet
en erkennen kan. Wie edelmoedig en gul prijst, waar het
lijden kan, maakt zich bovendien sterk: het kleine gelijk
willen hebben wordt weggevaagd. 't Is geen wonder dat in
den Bijbel zoo dikwijls gesproken wordt van G o d p r ij z e n,
't is de onbaatzuchtigheid in de religie.
In het geval, dat ons bezighoudt, was er inderdaad drieërlei, dat had behooren geprezen te worden. V o o r e e r s t,
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treft en doet weldadig aan de warme, persoonlijke toon in
het boekje van Harnack. Men zou het aan dit boekje niet
zeggen dat zijn auteur komt uit het stof van veel dag op dag
nauwkeurig nageplozen détail-arbeid. De schrijver is blijven
leven, wat van ieder, die pluist en napluist, helaas niet gezegd
kan worden. I n d e tweede p l a a t s treft de fraaie, gelukkige vorm: deze auteur weet niet alleen veel, maar hij kan
ook zeggen, wat hij weet. Nergens liggen de pluisjes, het
grijze stof van de werkplaats. Het gaat niet aan hier voorbeelden te noemen, maar men leze eens b.v. de korte, fraaie
omschrijving van het 0 n zie V a d e r, en vele andere ge~
deelten. T e n d e r d e had ik willen geprezen zien de krachtige
handhaving van het historisch karakter van het Christendom.
Het is, als bekend is, in 't algemeen de groote verdienste
van de school van Ritschl het historische in de christelijke
religie sterk op den voorgrond gebracht te hebben. H a n d
h a v i n g is bij Harnack eigenlijk het woord niet, althans
niet opzette 1 ij k e handhaving, hij verstaat het eenvoudig
niet en dat waarlijk niet, omdat het hem aan een zeer
bizondere scherpzinnigheid zou ontbreken hij verstaat
het niet dat men, wat de historie van het oudste Christendom
betreft, van drijfzand heeft kunnen spreken. jezus Christus
is, in de hoofdzaken, even levend en historisch voor hem
als welk bekend persoon ook uit den tegenwoordiger tijd.
Er is nevel hier en daar over de bronnen, maar nergens is
er nevel over den persoon, in de lijn van symbolische
sublimeering van het persoonlijke. Al had men groote
bezwaren tegen de uiteenzettingen van Harnack, die ik óók
heb, dit alles had, dunkt mij, dankbaar behooren erkend te
worden.
Wat ik in deze Voordracht te zeggen heb, heb ik gegroepeerd om twee belangrijke vragen: h e e f t C h r i s t u s e e n
plaats in het door Hem verkondigde Evanr
gelie en: heeft Paulus het Evangelie onwille~
r
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keurig verdonkerd? Met een paar woorden moet ik
de beide vragen eerst toelichten. Harnack had in zijn W e s en
des Christenthums geschreven: „niet de Zoon,
maar alleen de Vader hoort, heeft een plaats
(gehort hinein) in het Evangelie, zooals
Jezus het verkondigd heeft" (p 91.) Deze uit~
spraak verwekte onmiddellijk, in niet weinig kringen, groote
verontwaardiging. Het regende protesten. Harnack zag zich
genoodzaakt zijn gevoelen te verduidelijken. Deze verduider
lijking komt neer op het volgende. Jezus, zegt hij, is geweest
de persoonlijke verwerkelijking en kracht van het Evangelie.
Zoo hebben de eerste jongeren het reeds gevoeld. In dezen
zin hebben zij het Evangelie verkondigd en verder gegeven.
Daarbij is het in de Christelijke gemeente van alle tijden
;

gebleven, en moet het voor altijd blijven. Ongetwijfeld dus

hoort Jezus v o o r o n s in het Evangelie. Wat ontkend wordt
is slechts dat Hij z i c h z e 1 v e n in het door Hem verkonr
digde Evangelie een plaats heeft aangewezen. Dit ligt geheel
buiten zijn zelf getuigenis. 1 )
Wat de tweede vraag betreft, hier heb . ik door de woorden ,,onwillekeurig verdonkerd" een middelterm
gekozen tusschen krassere en gematigder uitlatingen. Er zijn
er, die Paulus ronduit den bederver van Evangelie en
Christendom genoemd hebben, vooral vanwege zijn opvatting
van de zonde en vanwege zijn Christologie, bederver, in één
woord, door zijn rabbijnsche theologie. Harnack denkt er
niet aan dit rauwe oordeel te onderschrijven. Hij protesteert
er krachtig tegen en wijdt wederom fraaie bladzijden aan de
warme teekening van Paulus' persoon en werk. Geen van
beiden, zegt hij, hebben den Apostel werkelijk verstaan:
noch zij, die hem den bederver van den Christelijken gods1) Zie die C h r i s t l i c h e Welt, 1900, 46, 1084, 1901, 44, 1043, en v.
en 1901, 46, 1085, en v.

307
dienst, en evenmin zij, die hem den eigenlijken stichter van
dezen godsdienst genoemd hebben. „De groote meerderheid
van hen, die dicht bij den Apostel gekomen zijn, getuigt
dat hij in waarheid diegene geweest is, die den Meester ver staan en zijn werk voortgezet heeft. Wie hem schelden als
bederver, hebben van den geest van dezen man „keinen
Hauch verspurt", en zien hem enkel aan op het kleed en op
de schoolwijsheid. Wie hem als godsdienststichter prijzen of
kritiseeren moeten hem op het meest belangrijke punt getui~
glenis tegen zich zelf laten afleggen, en het bewustzijn, dat
hem gedragen en gestaald heeft, voor illusie en zelfbedrog
verklaren ". (p. 118) .
Intusschen, er is hier een gewichtig . „maar”. „Elke formuleering", zegt Harnack, „heeft haar eigen logica en haar
eigen gevaren. Tegen één gevaar heeft de Apostel zelf
moeten strijden, dat men n.l. de verlossing geldend maakte,
zonder het nieuwe leven te „bewhren". Tegenover de
spreuken van Jezus kon dit gevaar onmogelijk opduiken,
maar de formuleering van Paulus was tegenover dit gevaar
niet even veilig ... Het begrip der „verlossing ", dat volstrekt
niet zoo zonder meer in de prediking van Jezus kan ingevoegd worden, is in het vervolg ten valstrik geworden.
Zeker, het Christendom is de godsdienst der verlossing, maar
het begrip is teer en mag nooit aan de sfeer van de per
soonlijke ervaring -en van de innerlijke verandering onttrokken
worden. Maar nog een tweede daarmee eng verbonden
gevaar dook op: als de verlossing tot den persoon en het
werk van Christus teruggebracht moet worden, zoo schijnt
alles daarop aan te komen dezen persoon en zijn werk juist
te kennen. De rechte leer van en over Christus
dreigt in het middelpunt te komen, en de
majesteit en den eenvoud van het Evangelie
in hun tegendeel te veranderen . . . Paulus zelf
is daarvan nog verre verwijderd wie Christus d e n H e e r
,
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noemt, spreekt uit den Heiligen Geest maar onmiskenbaar
heeft de rangschikking der religieuze begrippen, zooals zijn
speculatie die bepaald heeft, in verkeerde richting gewerkt.
Dat het evenwel verkeerd is, al moge voor het verstand deze
rangschikking nog zoo verleidelijk zijn, de Christologie tot
den grondleggenden inhoud van het Evangelie te maken,
dat leert de prediking van jezus, die overal bij het beslissende
aanvangt en ieder zonder omwegen voor zijn God stelt" etc. 1 ) .
Om het met korte woorden te zeggen: de Christus-speculatie
van Paulus is o n w i 11 e k e u r i g geworden de vruchtbare,
maar tegelijk verderfelijke kiem van weldra gevolgde zeer
bedenkelijke opvattingen.
Ik heb nu, geloof ik, zoo omzichtig mogelijk de portée
der beide vragen, speciaal wat Harnack's bedoeling betreft,
toegelicht. Hoe zal ik de uiterst belangrijke stof, die achter
deze vragen ligt, in de beschikbare tijdruimte naar den eisch
kunnen behandelen? Mij dunkt, door op conscientieuze wijze
zelf te gaan en u te leiden langs enkele groote lijnen van
beschouwing.
Ik wensch, a 11 e r e e r s t, stil te staan bij Harnack's bescheid
aan de vragers naar het „nieuwe" in. het Christendom. Al
v e r d e r wil ik met u overwegen wat Harnack zegt voor
„b e 1 ij de n." Ten s 1 o t t e bespreek ik het „Herzsti ck" van
zijn Dogmengeschichte, namelijk zijn principieele opvatting van
het Christelijk dogme. Zoo blijven wij uit het hinderlijk
kreupelhout van weinig ter zake doende kleinigheden.
1 0 . Harnack is weinig vriendelijk tegenover hen, die
vragen naar het „nieuwe" in het Christendom. Ik kan het
wel begrijpen. Er zijn lieden, die altijd vragen naar het
nieuwe, en die een sterk vermoeden wekken dat zij het oude
niet goed verstaan hebben. „Wat is er dan n i e u w s in
1)

t.

a. p. p. 114, 115.
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deze gansche beweging geweest ?" vraagt hij. „Was het
nieuw, de souvereiniteit van God, de souvereiniteit van het
goede en heilige in de religie op te richten tegenover al het
andere, dat zich ingedrongen had? Wat heeft dan Johannes,
wat heeft Christus zelf voor nieuws gebracht, dat niet reeds
lang verkondigd was geworden? Mijne vrienden, de vraag
naar het nieuwe in de religie is geen vraag, welke door
zulken gesteld wordt, die in haar leven. Wat kan „nieuw"
geweest zijn, nadat de menschheid reeds zoo lang vóór jezus
Christus geleefd en zooveel geest en kennis ervaren had" etc. 1 )
Ik kan, als ik zeide, den toon van geprikkeldheid, vooral
tegenover de door mij beschreven menschen, wel verstaan.
Maar ik geloof toch niet dat het met verontwaardiging
uit is en uit mag zijn. Bij het lezen van het N. Testament
treft het toch de aandacht dat het woord „n i e u w" nog al
eens gebruikt wordt door Jezus zelven en ook door de
Apostelen. Jezus spreekt van „nieuwen wijn en nieuw e
lederzakken (Matth. 9: 17) , van „het bloed des n i e u w e n
Testaments, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving
der zonden (Matth. 26 : 28) , van „een n i e u w gebod, dat
Hij geeft" (Joh. 13 : 34) . Tot zijn jongeren zegt Hij: „voor waar ik zeg u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben
begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben ze niet
gezien, en te hooren de dingen, die gij hoort, e n h e b b e n
z e n i e t g e h o o r d. (Match. 13 : 17) . Dit duidt toch wel
op iets, dat niet „reeds lang verkondigd was." Paulus zegt
dat „de g eloovigen den ouden zuurdeesem moeten uitzuiveren,
opdat zij een n i e u w deeg mogen zijn" (1 Cor. 5 : 7) . Zoo
dan, heet het 2 Cor. 5 : 17: „indien iemand in Christus is,
die is een nieuw schepsel: het oude is voorbijgegaan, zie
het is alles n i e u w geworden." Al verder: „in Christus Jezus
,

,

1)

t. a. p. p. 30.
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heeft noch besnijdenis eenige kracht, noch voorhuid, maar een
n i e u w schepsel" (Gal. 6 : 15) ; „Christus heeft de vijandschap in zijn vleesch te niet gedaan, n.l, de wet der geboden in
inzettingen, opdat hij die twee in zich zelven tot eenen
n i e u w e n mensch zou scheppen, vrede makende (Eph. 2: 15) .
Hij spreekt van „den n i e u w e n mensch, die aangedaan
moet worden" (Eph. 4 : 24, Col. 3 : 10) . De schrijver van
den brief aan de Hebreën zegt dat zijn medergeloovigen
„gekomen zijn tot den Middelaar des n i e u w e n Testaments,
jezus" (12 : 24, verg. 9 : 15) . Johannes schrijft weer van
het nieuw gebod (1 Joh. 2 : 7, 8) en de apocalypticus
gewaagt van den nieuwen naam op den witten keursteen

(2 : 17, 3 : 12).
Ik wil voorloopig niet te veel afleiden uit het gebruik van
een woord, maar de vraag laat zich toch niet afwijzen:
kan het nieuwe ook betrokken zijn in de wondere vreugde,
die door heel het N. Testament gaat? Het maakt alles den
indruk dat hier iets ontvangen is, dat e r t e v o r e n n i e t
w a s, of, om in de taal van het N. T. te spreken: iets, dat
„vervuld" is geworden.
Het merkwaardigste van alles is dat` Harnack zelf, door
den drang der zaak, niet nalaten kan het woord n i e u w
telkens te gebruiken. „Jezus woorden," zegt hij, „werden
den jongeren tot ,,woorden des levens," tot zaadkorrels, die
opgingen en vrucht droegen dat was het n i e uw e" (p. 31) .
„Vallen en opstaan," een n i e u w e menschheid in tegenstelling met de oude, menschen Gods schiep eerst Jezus Christus"
(p. 33) . „De godsdienst brengt hier (bij Jezus) slechts ééne
ervaring, maar laat in haar een n i e u w wereldbeeld ontstaan:
het eeuwige treedt op, het tijdelijke wordt middel voor het
doel, de mensch „gehort" op de zijde van het eeuwige."
(p. 45) . „De waarheid, dat de „betere" gerechtigheid de
gerechtigheid is, die blijft bestaan, als men den maatstaf in
de diepte van het hart laat zinken, heeft Jezus in den
,
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scherpen vorm gekleed: „tot de ouden is gezegd ... maar ik
zeg u." Dus was het toch iets n i e u w s, dus wist hij dat het
met zulk een consequentie en souvereiniteit nog niet was uit~
gesproken." (p. 46) . „De grondregel schijnt ook ditmaal nuch~
ter „wat gij wilt dat de menschen u doen zullen, doet gij
hun ook alzoo en toch voert hij, juist verstaan, op
de hoogte en sluit een n i e u w e gezindheid, een n i e u w e
beoordeeling van het eigen leven in" (p. 49) . „Hij weet
dat een n i e u w e tijd nu door hem begint, waarin de
„kleinsten" door hunne Godskennis grooter zullen zijn dan de
grootsten van den voortijd (p. 91) . „De vermoeiden en
beladenen voert Jezus tot God, en wederom de menschr
heid heeft Hij op de nieuwe „Stu f e" verheven" (p. 92) .
„Het kruis van Jezus Christus is het geweest, waaraan
de menschheid de macht der in den dood zich bewijzende reinheid en liefde zóó ervaren heeft, dat zij het niet
meer vergeten kan, en dat deze ervaring een n i e u w
tijdperk van haar geschiedenis beteekent" (p. 100) . „De
n i e u w e ervaring der rechtstreeksche verbinding met God het maakt den ouden cultus met zijn „Vermittelungen" en
priesters onnoodig ... de innerlijke ontwikkeling, die virtueel
besloten lag in den nieuwen „Ansatz," begon terstond"
(p. 109) . „Er moest één opstaan en verklaren: het oude is
opgeheven, hij moest het als zonde stempelen het oude
nog verder te volgen; hij moest aantoonen dat alles n i e u w
geworden was. De man, die dat gedaan heeft, is de Apostel
Paulus". (p. 110) . „Hij is het geweest, die het Evangelie
met zekerheid als iets nieuws beoordeeld heeft, dat de
religie der wet opheft. Hij heeft verstaan dat deze nieuw e
„Stufe" voor den enkele en daarom voor allen is". (p. 111) .
Als wij dan ook nog hooren dat er bij Jezus is ,,Um~
wertung der Werte" (p. 44) , dat Hij „den kring van
het ethische omschreven heeft op een wijze, zooals n o g
n i e m a n d v o ó r H e m dien omschreven had" (p. 47) etc.,
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dan is het toch zonneklaar dat de vraag naar het n i e u w e
niet bepaald uit de lucht gegrepen is.
Intusschen, met louter aanhalingen uit het N. Testament
en uit het eigen geschrift van Harnack komen wij toch
nog niet waar wij zijn moeten. Wij moeten dieper in de
zaak indringen. Daartoe biedt ons een goede gelegenheid
wat Harnack zegt over de prediking van Johannes den
Dooper en van Jezus. Er is in die uiteenzetting een merk -.
waardige sprong, een duidelijk aanwijsbare gaping, die ik
zoo aanstonds naar voren breng. Voorop sta, wat immers
door niemand betwijfeld wordt, dat Jezus zich aangesloten
heeft bij de prediking van Israël's prof eten en van den Dooper,
ook bij de waarheidselementen in de Joodsche overlevering
van zijn tijd. Hij zelf heeft dit geen oogenblik in de schaduw
gelaten: „meent niet dat ik gekomen ben om de wet
of de profeten te ontbinden, ik ben niet gekomen om die
te ontbinden, maar te vervullen"; „wat is in de Wet ge~
schreven ?" etc. Reeds hier vraag ik: was het zoo hoog
noodig zoo sterk den nadruk te leggen op het g e m e e nr
s c h a p p e 1 ij k e? Ik geloof het niet, men kent immers iemand
eerst, als men kent, wat hem kenmerkt en onder~
scheidt; het gemeenschappelijke spreekt gewoonlijk
vanzelf en moet, in de kenschetsing van een persoon, enkel
meespreken als verduidelijkende achtergrond. Op den voor~
grond gebracht, trekt het zulk een persoon, als die ten minste
iets beteekend heeft, al te veel in het vlak van het algemeene.
Duidelijk
Maar laten wij Harnack zelven hooren 1
is", zegt hij, „dat de Dooper de souvereiniteit van God en
van zijn heilige zedewet verkondigd heeft. Duidelijk is ook
dat hij zijn volksg enooten toegeroepen heeft: het maatgevende, het alleen beslissende is het zedelijke: gij moogt
geen grootere zorg hebben dan de zorg voor uw innerlijke
)

,

1 ) t. a. p.

p. 25-33.
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gesteldheid en uw zedelijk doen. Duidelijk is eindelijk dat
er niets geraffineerds of gekunstelds in zijn begrip van het
zedelijke is: hij bedoelt de gewone. moraal ". Tegenover de
poging om het Christendom te verklaren uit een stemming
van hopeloosheid, een miserabilisme, dat zich vastklemde
aan de verwachting van een wonderbaar ingrijpen van God,
merkt Harnack op dat de droeve en vreeselijke tijdsomstandigheden bij lange na niet voldoende zijn om de prediking
van den Dooper te verklaren. „Nood leert bidden, maar de
nood op zich zelf brengt geen zedelijke kracht; deze n u i s
in de prediking van den Dooper het voornaams t e stuk geweest". Dan wordt herinnerd aan Fichte's
optreden en getuigenis in Berlijn na de schrikkelijke neer~
laag van het Duitsche Vaderland. „Zeker, de nood van den
tijd heeft ook hem geleerd en gestaald, maar het zou
zinloos en belachelijk zijn te beweren dat Fichte's „Reden"
het product van de algemeene ellende waren. Zij waren
daarvan de tegenstelling. Niet anders moet geoordeeld worden
over de prediking van Johannes den Dooper en laat
ik het hier dadelijk zeggen over de prediking van Jezus
zelf ... Het geneesmiddel, dat beiden verkondigden, was geen
product van de tijd-verhoudingen. Moest het niet veeleer
een poging met onbruikbare middelen schijnen, de lieden uit~
sluitend tot de gewone moraal te roepen en van haar alles
te verwachten? En vanwaar kwam de kracht, de onbuigr
zame kracht, die anderen bedwong ?" Dan volgt de reeds
genoemde passus, waarin Harnack de vragers naar het
„nieuwe" te woord staat. „Kan", vraagt hij, „het krachtvolle en diep religieuze individualisme van dien psalmist nog
overtroffen worden, die beleden heeft: Heer, als ik U slechts
heb, vraag ik niet naar hemel en aarde? Kan het woord
van Micha overtroffen worden: Hij heeft u bekend gemaakt
o mensch, wat goed is, en wat eischt de Heer van u dan
recht te doen en weldadigheid lief te hebben en -ootmoediglijk
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te wandelen met uwen God? . . . In den monotheistischen
godsdienst is de vraag naar het nieuwe niet op haar plaats.
Vraag veeleer: was het z u i v e r en was het k r a c h t i g, wat
hier verkondigd werd? Ik antwoord: zoek in de gansche
godsdienstgeschiedenis van het volk Israël, zoek in de ger
schiedenis in 't algemeen, waar een boodschap van God en van
het goede zoo zuiver en zoo ernstig want zuiverheid en
ernst behooren bij elkander geweest is, als wij haar hier
hooren en lezen!"
Dan volgt nog weer, altijd nog in de lijn van het gemeenschappelijke: „met zulk een prediking was Johannes de Dooper
reeds begonnen. Ook hij had zich ongetwijfeld reeds
tegenover de leiders van zijn volk gesteld, want een, die
predikt „keert om," en daarbij uitsluitend op den weg van
de boete en van het zedelijk doen wijst, komt steeds in een
tegenstelling tot de of ficiëele bewakers van religie en kerk.
Maar over de lijn der boeteprediking is Johannes niet heengekomen. Daar trad Jezus Christus op. Hij heeft voor
het naast de verkondiging van den Dooper in vollen omvang
opgenomen en bevestigd, en hij heeft hem zelf erkend, ja er
is niemand geweest, over wien hij in woorden van zulke
waardeering gesproken heeft als over dezen Johannes . . .
Ja, hij heeft zich zelfs door hem laten doopen en zich daar~
mee in de beweging gesteld, die Johannes ontboeid had."
Nu eerst volgt, waarop het immers voor alles aankomt: „maar
jezus is niet bij die beweging, die prediking blijven staan.
Wel verkondigde ook hij: doet boete, het Koninkrijk Gods
is nabij gekomen, maar terwijl hij zoo predikte,
werd het een blijde boodschap. Niets is zekerder in de
overlevering omtrent hem dan dat zijn verkondiging een
„Evangelie" was, en als een zalige en vreugdebrengende
boodschap gevoeld werd. Met goede reden heeft daarom
de evangelist Lucas aan het hoofd van zijn verhaal van het
openbaar optreden van Jezus het woord van den profeet
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Jesaia geplaatst: de Geest des Heeren is op mij, daarom
heeft Hij mij gezalfd; Hij heeft mij gezonden om den armen
het Evangelie te verkondigen etc. Of in jezus' -eigen taal:
Komt allen tot mij, die vermoeid en beladen zijt, en ik zal
u ruste geven" etc. Dit woord heeft gestaan boven de
gansche verkondiging en het werken van Jezus; het bevat
het thema voor alles, wat hij gepredikt en gedaan heeft.
Maar dan is ook onmiddellijk openbaar dat deze zijne prer
diking de boodschap van Johannes verre achter zich gelaten
heeft. Die boodschap, ofschoon zij reeds in een stille tegen~
stelling tot de priesters en schriftgeleerden gestaan heeft, is
toch niet geworden tot het beslissende teeken, dat wedersproken werd. „Vallen en opstaan," een nieuwe menschheid
in tegenstelling met de oude, menschen Gods schiep eerst Jezus
Christus . . . Hij verkondigde den levenden God en * den
adel der ziel."
Ik heb zoo getrouw mogelijk gerefereerd. Heeft men den
merkwaardigen sprong, de groote gaping gemerkt? Ik heb ze
aangeduid door de reeds gespatieerde woorden: „maar terwijl
hij (Jezus) zoo predikte, werd het een blijde boodschap."
Deze sprong, zoo in eens, uit het veel te lang vastgehouden
gemeenschappel ij ke in het nagenoeg niet, althans
enkel met algemeene woorden toegelichte b i z o n d e r e e n
kenmerkende, deze sprong is mij te forsch. Wij hebben
er a 11 e n belang bij hier zeer nauwkeurig ingelicht te worden,
de menscheid heeft in den loop der tijden reeds naar zooveel
schoone voorspiegelingen en idealen geluisterd. De beide
deelen van het meegedeelde exposé moeten anders aan
elkander sluiten, of zij sluiten niet aan elkander. Allerlei
vragen komen hier bij ons op, die toch ook telkens weer bij
dezelfde kern uitkomen. Hoe is de inprenting van de gewone
moraal geworden tot een blijde boodschap? Dat kon toch
niet enkel liggen aan den ernst, de zuiverheid, de kracht van
die inprenting: immers door dit alles verandert de a a r d
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der boodschap niet. Over de lijn der boeteprediking is de
Dooper niet heengekomen, x) en Jezus heeft voor het naast
zijn verkondiging in vollen omvang opgenomen en bevestigd.
Maar Hij is niet bij die verkondiging blijven staan. Hij heeft
ten slotte in zijn prediking de boodschap van Johannes verre
achter zich gelaten. Maar hoe is dit dan geschied? Mij is niet
alles hier „sofort offenbar". Het woord van Micha is zeker
een schoon, door den gevoelstoon der formuleering ons altij d
weer treffend woord, maar het is ten slotte e i s c h e n w e t,
hoe wordt het een zalige en vreugdebrengende
boodschap? Jezus verkondigde den levenden God en den
adel der ziel, maar behoorde dit toch niet tot wat door Israël's
profeten en ook door den Dooper „reeds lang verkondigd
was?" Ten slotte, waarom, is de boodschap van Johannes niet,
die van Jezus wel, terwijl zij nog wel b 1 ij d e boodschap werd,
tot het beslissende teeken geworden, dat wedersproken werd?
Zoo vermenigvuldigen zich de vragen, en zij worden n i e t
bevredigend beantwoord door het algemeene zeggen dat eerst
jezus een nieuwe menschheid, menschen Gods schiep, en
evenmin door het ontwikkelde in de uiteenzetting van de
drie kringen van gedachten, waarin de verkondiging van
Jezus wordt saamgevat. Of ja, daar schuilt het antwoord,
maar het s c h u i 1 t te veel, het had moeten komen in het
middelpunt. Van de Farizeën zegt Harnack dat „alles bij
hen stond op één vlak ", („door duizend dingen, die zij ook
voor godsdienst hielden en even gewichtig achtten als de
barmhartigheid en het oordeel ") dat is een uitnemende for
muleering, die ik thans gebruik tegenover hem zelf. Wat hij
daar aan het slot der beschrijving van den eersten kring
zegt, heeft hij al te zeer op één vlak gesteld en gelaten met
al het andere. Hij schrijft daar: „maar nog is niet het
1 ) Is dit wel geheel juist, tegenover een woord als Luc. 3 : 18? Maar
ik sta er niet bij stil.
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laatste gezegd. Het Godsrijk komt doordat hij geneest, het
komt vóór alles doordat hij zonde vergeeft. Hier eerst is
de volle overgang tot het begrip van het rijk Gods als de
innerlijk werkende kracht gegeven. Zooals hij de kranken
en armen tot zich roept, zoo roept hij ook de zondaren, dit
roepen is het bes 1 i s s e n d e. „De Zoon des menschen is
gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is" 1 )
Ja juist, d it is het beslissende, maar het beslissende b e s l i s t,
ook wat de dispositie der stof betreft, het moet en mag
niet op één vlak met al het andere gesteld worden. De „volle
overgang tot het begrip van het rijk Gods" kan niet n a a s t
dit andere staan. Ware deze „volle overgang" gekomen in
het vaste middelpunt van Harnack's uiteenzettingen, dan
hadden we, in zijn schoone taal gekregen een beschrijving
van wat in het te Nazareth overgenomen profetisch woord
zoo teekenachtig heet: het aangename jaar des Heeren
(Luc. 4 : 19) . Dat is het, hier is de kern van het z a 1 i g e,
het v r e u g d e b r e n g e n d e van de boodschap. Al het
andere zou, van dit middelpunt uit, een andere kleur, een
anderen toon gekregen hebben. Nu, in het klimaat van „het
aangename jaar ", kunnen wij zeggen: „terwijl Hij zoo predikte
(in de lijn van den Dooper) , werd het een blijde boodschap ",
want nu verleggen wij immers het accent, aldus: terwijl Hij
zoo predikte etc. Het ligt niet enkel aan den ernst, de
zuiverheid, de kracht van wat gezegd wordt, het 1 i g t
i n Hem. Zoo blijkt het zonneklaar dat wie de boodschap
van een ander in vollen omvang opneemt, en zóó tot iets
zaligs en vreugdebrengends maakt, als Hij gedaan heeft,
ook voor eigen besef moet gestaan hebben i n de boodschap.
Neem hem uit de boodschap weg, dan wordt Jezus eenvoudig
Johannes de Dooper, Johannes de Dooper met nog meer
ernst, meer zuiverheid, meer kracht, maar . . . , het
,

,

1 ) t.

a p. p. 39; ik spatieer.
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zalige, de vreugde verdwijnt! Dit zalige, deze vreugde hangt
dus aan Hem. D e z e if d e boodschap, die bij Hem,
in zijn mond iets anders wordt, m o e t het worden d o o r
Hem, anders zou Hij er uitwendig iets aan toegevoegd heb~
ben. Hij heeft er z i c h z e if aan toegevoegd, Hij heeft er
zich zelf ingevoegd, of liever in de taal van zijn Evangelie:
„heden is deze Schrift (het woord van Jesaia) in uwe ooren
vervul d.'
2. Wij komen thans tot wat Harnack zegt over „b e 1 ij~
d e n." Hier zal nog directer naar voren komen de eerste
van onze vragen: heeft Christus een plaats in het door Hem
verkondigde Evangelie? Met duidelijke woorden verzekert
Harnack: „twee hoofdpunten moeten allereerst vastgesteld
worden, eer wij het zelfgetuigenis van Jezus onderzoeken:
ten eerste, hij wilde geen ander geloof aan zijn persoon en
geen andere aansluiting aan hem, dan die besloten ligt in
het houden van zijn geboden" etc. (p. 80) . En p. 92 heet
het nog sterker: „wat kan onder zulke voorwaarden „belijden"
anders beteekenen dan den wil van God doen in de zeker~
heid dat Hij de Vader en de Vergelder is? Van geen andere
„belijdenis" heeft Jezus ooit gesproken. Ook als hij zegt:

wie mij belijdt voor de menschen, dien zal ik ook belijden
voor mijnen Vader, die in de hemelen is, denkt hij aan de
navo 1 g i n g, en bedoelt hij de belijdenis in de gezindheid
en de daad. Hoe ver verwijdert men zich dus van zijn
gedachte en zijn aanwijzing, als men een „christologische"
belijdenis voor het Evangelie stelt en leert dat men eerst
juist over Christus moet denken, en dat men dan eerst -tot
het Evangelie kan komen! Dat is een „Verkehrung" . . . .
het Evangelie brengt den levenden God. „Das Bekenntnis
zu ihm in het geloof en in de vervulling van zijn wil ---^
is ook hier de Benige belijdenis: zoo heeft Jezus Christus het

bedoeld."
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Dit is alles sterk gesproken. Ook te sterk?
Er wordt hier getransponeerd. B e 1 ij d e n zal niets anders
zijn dan doen van den wil Gods, niets anders dan navolging,
navolging in gezindheid en daad. Nu is transponeeren zeker
het allerfijnste
nste werk, waaraan een denker, dat wil immers
ook zeggen een historicus zich wagen kan. Bij transpositie
gaat' vooreerst zoo licht iets verloren, en ten andere, men
brengt, zonder dat men het zelf merkt, zoo gemakkelijk in
het oorspronkelijke iets in, dat er niet in was. Het ,,vitium
subreptionis" is een gevaar, dat voor ons allen vlak bij onze
deur ligt. Het komt mij voor dat Harnack hier reeds
dadelijk in 't gedrang komt met het door hem zelf aangehaalde woord: wie mij belijdt voor de menschen, dien zal
ik ook belijden voor mijnen Vader, die in de hemelen is.
Als we dit nu transponeeren op de door Harnack bedoelde
wijze, dan krijgen wij: wie mij navolgt in gezindheid en daad
voor de menschen, dien zal ik ook navolgen in gezindheid
en daad voor mijnen Vader, die in de hemelen is. Maar dit
gaat toch niet!
Er is veel meer. Ik raak in verlegenheid tegenover woorr
den, die Harnack zelf enkele bladzijden verder schrijft. Als
hij (p. 96) gezegd heeft dat de kring der leerlingen in de
apostolische eeuw spoedig een gemeente werd, vraagt hij
waardoor het nieuwe verband gekarakteriseerd was, en hij
antwoordt: door drie elementen. Het eerste element is: de
erkenning van Jezus als den levenden H e e r. En dan schrijft
hij: „Jezus Christus de Heer in deze belijdenis
wordt allereerst de erkentenis voortgezet, dat hij de maat~
gevende leeraar is, dat zijn woord het richtsnoer van het leven
zijner jongeren moet blijven, dat zij willen houden .,,alles wat
hij hun geboden heeft." Maar daarin is het begrip
„de Heer" niet uitgeput, ja zijn eigendommen
lijkheid nog volstrekt niet getroffen. De oor
spronkelijke gemeente noemde Jezus haren Heer, omdat hij
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het oiler van zijn leven voor haar gebracht had, en omdat zij
overtuigd was dat hij, opgewekt, nu aan de rechterhand Gods
zit. Het behoort tot de zekerste historische
feiten dat niet eerst de apostel Paulus de be
teekenis van den dood van Christus en de be~
teekenis van zijn opstanding zoo op den voorgrond geschoven heeft, maar dat hij met deze
erkenning geheel op den bodem der eerste
gemeente gestaan heeft ... Paulus heeft zeker den
dood en de opstanding van Christus tot voorwerp van een
bizondere speculatie gemaakt en het gansche Evangelie in
deze gebeurtenissen om zoo te zeggen „eingeschmolzen,"
maar reeds voor den persoonlijken kring van
Jezus' jongeren en de eerste gemeente golden zij als grondleggend. Men kan zeggen: de
blijvende erkenning en de vereering en aanbidding van jezus
Christus heeft hier haar steunpunt ontvangen. O p d e n
grond van die beide stukken is de gansche
Christologie opgegroeid. Reeds in de eerste twee
menschenleeftijden is alles van Jezus Christus uitgesproken,
wat de menschen ,,überhaupt" vermogen te zeggen • .
ongetwijfeld, in de zekere hoop op de wederkomst zag
men over de „komst in nederigheid" heen; maar dat men
deze zekere hoop vermocht te vatten en vast te houden,
dat men trots lijden en dood in hem den beloofden Messias
zag, en hoe men in en naast het vulgaire messiaansche beeld
hem als den tegenwoordigen Heer en Heiland ervaren en
in het hart gesloten heeft dat is het verwonderlijke! En
hier juist is het de dood „voor onze zonden" en is het de
opwekking geweest, die den aan den persoon gewonnen indruk
bevestigden, en aan het geloof het zekere steunpunt boden:
hij is als een oiler voor ons gestorven, en hij leeft . . . Dat
deze stukken voor de eerste gemeente „Haupt-stucke" geweest zijn, heeft nog niemand be-
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t w ij f e 1 d; ook Strausz heeft het niet betwist, en de groote
criticus Ferdinand Christian Baur heeft erkend, d a t d e
oudste Christenheid zich op deze belijdenis
heeft opgebouwd " 1 ).
Ik kan niet meegaan met Harnack in wat hij noemt een
,,na-voelend verstaan" van 's Heeren dood en opstanding,
nl. zooals dit nu verder (p. 98 en v.) beschreven wordt, maar
ik sta er thans niet bij stil. Wij blijven bij de hoofdzaak,
die ons h ier bezig houdt, en dan kom ik terug op mijn
zeggen: ik raak in verlegenheid tegenover de zoo pas aan~
gehaalde woorden. Het is hier natuurlijk niet te doen om
tegenover elkander gelijk te hebben, nog veel minder om
contradicties bij elkander op te jagen, maar eerlijk gezegd,
ik vermag niet samen te denken wat Harnack eerst zegt
over b e 1 ij d e n én wat nu daareven werd aangehaald. Van
drieën één: er is groote verwarring bij mij, of bij Harnack,
of bij de eerste gemeente en reeds in den kring van 's Heeren
jongeren. Heb ik Harnack niet goed verstaan? Dat is
natuurlijk op zich zelf mogelijk, maar ik kan het nog maar
niet inzien. Eerst hooren wij hem zeggen: Jezus wilde gee n
ander geloof aan zijn persoon en geen andere aan~
sluiting aan hem, dan die besloten ligt i n het houden
van zijn geboden. Belijden is niets anders dan
den wil van God doen, n a v 01 g e n in gezindheid en daad.
Van geen andere „belijdenis" heeft Jezus ooit gesproken.
Het „Bekenntnis zu Gott" in het geloof en in de vervul~
ling van zijn wil is de e e n i g e belijdenis, zoo heeft
Jezus Christus het bedoeld. Nog in den laatst aangehaalden
passus heet het: „Jezus Christus d e Heer in deze
belijdenis continueert zich „z u n a c h s t" de erkenning dat
hij de maatgevende leeraar is, dat zijn woord het r i c h t s n o e r
v a n h e t 1 e v e n zijner jongeren moet blijven, dat z ij w i 11 e n
1)
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houden „alles wat hij hun geboden heeft ".
Maar dan schrijft Harnack z e 1 f de merkwaardige woorden
neer: „maar daarin is het begrip „de Heer" niet uitgeput,
ja zijn eigendom melijkheid volstrekt niet get r o f f e n". En dan volgen de twee beschreven „stukken" de
twee „Hauptstucke", die voor de eerste gemeente en reeds
voor den kring der jongeren g r o n d 1 e g g e n d waren, en
die de g r o n d zijn geweest, waarop d e g a n s c h e
Christologie is opgegroeid.
Ik ben hier in groote verlegenheid. Ik kan er natuurlijk
wel uitkomen, gelijk ik uit elke verlegenheid kan komen, als
ik de zwarigheden maar verschuiven mag. Ook hier ben ik
klaar, als ik zeggen mag: de eerste gemeente en reeds de
persoonlijke kring van Jezus' jongeren hebben de bedoeling
van den Meester op een zeer aangelegen punt bedenkelijk

misverstaan. Zij hebben met treffende eenstemmigheid zijn
persoon, zijn dood en opstanding op den voorgrond, in het
middelpunt gebracht, zij hebben belijdenis in omineusen zin
gemaakt van wat immers enkel bedoeld was als navolging.
Maar dan is de zwarigheid verschoven en grooter ge~
worden! Dan begint de depravatie niet eerst bij het later
gevolgde proces van acute en chronische graeciseering, zij
begint onmiddellijk. De Meester gaat heen en belooft den
Geest, die de jongeren in de waarheid zal leiden, en ... op
een zeer aangelegen punt beginnen zij onmiddellijk te dwalen.
Wil Harnack dit niet, dan moet hij ook iets anders willen.
Zouden de jongeren des Heeren, zouden de oudste Christenen
zijn woord onderschreven hebben: n i e t d e Z o o n, m a a r
alleen de Vader •hoort in het Evangelie,
zooals Jezus het verkondigd heeft? Zouden zij,
hierover nauwkeuring ondervraagd, evenals hij, geantwoord
hebben: voor ons hoort Hij in het Evangelie, maar zij n
eigen preciese bedoeling is dat niet geweest? Zij hadden
in en door hun vurige liefde tot de Meester toch niet zulke
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oogkleppen, dat hun alle onderscheidingsgave ontbrak, dat de
algemeene mogelijkheid van een „ander Evangelie ", een
„anderen Jezus prediken" geheel buiten hun horizont lag,
(2 Cor. 11 : 4) . Waarom toch hebben zij Jezus Christus in
het middelpunt gesteld, en dat tegen z ij n duidelijke bedoer
ling in? Moeten wij wenschen dat zij het niet gedaan
hadden!? Is hier e n k e l object- verheerlijkende liefde geweest,
een liefde, die reeds dadelijk bedenkelijk misgreep in haar
intellectueele uiting, en die weldra zoo treurig is uitgeloopen
op leer, op „Christologie" met aanhalingsteekens? 't Wordt
op deze wijze één droeve lijn van misverstand en depravatie,
die door de heele historie loopt!
Men spreekt gewoonlijk van verschillende voorstellingen,
verschillende leertypen in het N. T. De zaak ligt, geloof ik,
eenigszins anders. Er zijn niet alleen zeer onderscheiden leertypen in het N. T., z ij m o e t e n e r z ij n. Elk berichtgever, elk apostel komt uit een eigen hoek, uit welken
a n d e r e n hoek zouden zij kunnen komen? Maar ook de
meest „historische" onderzoeker zal toch twee dingen niet
kunnen loochenen. 1°. In het gansche N. T. is een machtig
Unisono van zekerheid en jubel, dat ik voor 't oogenblik zoo
algemeen mogelijk uitdruk: Het is er, of beter: Hij is er.
Als berichtgevers en apostelen dat nu beschrijven, gebruiken
zij natuurlijk hun eigen voorstellingen, zij hebben immers geen
andere. En 2°. Aan dat Unisono klankgevend blijven zij
nergens en blijft niemand, over de geheele breedte van bericht
en uiteenzetting, binnen de gewone menschenr
maat. Wie deze twee hoofdzaken wegrdétailleert, kan in
détail veel nuttig en noodig werk verrichten, maar hij ver~
spreidt enkel nevel over de kern. Het hinderlijke, het buiten de
menschenmaat gaande is er niet enkel in het Johannes~
Evangelie en bij Paulus, het wacht ons ook op in de preferente
Synoptici. En daar vooral niet minder. „De transcendente
eeuwigheidswaarde van Jezus' persoonlijkheid" treedt daar
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eigenlijk scherper naar voren dan in het Johannes- Evangelie 1
Zoo aanstonds kom ik er op terug. Ik voor mij heb ook
nooit iets gemerkt van docetisme in het laatst genoemde
Evangelie. Men pleegt te wijzen op het begin: het vleesch
geworden Woord wordt daar op eens, zonder voorbereiding,
in de historie gesteld. Maar ook de Dooper treedt daar
gansch abrupt op, is dat ook docetisme? Dan wordt natuur~
lijk niet vergeten het binnenkomen door gesloten deuren, etc.
Maar b.v. van den v e r m o e i d e bij de Jakobs-bron, van
Hem, die weent en toornt en liefheeft, wordt gewoonlijk niet gerept. En bovenal, Joh. 12 : 27, 28 wordt maar
vergeten: „nu is mijne ziel ontroerd en wat zal ik zeggen:
Vader, verlos mij uit deze ure! Maar hierom ben ik in deze
ure gekomen. Vader! verheerlijk uwen naam." Wie zulk een
woord meedeelt, waarin de diepste, echtrmenschelijke schud~
dingen van aarzeling en twijfeling uitgedrukt worden, wie
zulk een woord midden in zijn Evangelie plaatst, moet wel een
vreemde samenstelling van hersenen hebben, als hij docetisch
over Jezus denkt.
Men spreekt van het zelfgetuigenis van Jezus, en men
luistert dan -vooral gaarne naar de Synoptici. Luistert men
goed? Het gaat niet aan hier allerlei teksten te noemen, het
is bovendien een verdrietig werk. Maar ik wil toch wijzen
op enkele woorden, om daaraan vast te knoopen een paar
opmerkingen. „Alle dingen zijn mij overgegeven van mijnen
Vader, en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch
iemand kent den Vader dan de Zoon, en wien het de Zoon
wil openbaren." „Wie vader of moeder liefheeft boven mij,
is mijns niet waardig, en wie zoon of dochter liefheeft boven
mij, is mijns niet waardig." „Waar twee of drie vergaderd
zijn in mijnen naam, daar ben ik in het midden van hen."
„Zoo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar zoo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil,
) .

1)

Zie Dr. L. Lemme t. a. p. p. 93 en v.
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De hemel en de aarde zullen
die zal het vinden." 1
voorbijgaan, maar mijne woorden zullen geenszins voorbij~
gaan" etc. En dan het eindgericht in Matth. 25, waar de
Zoon des menschen staat in het midden, en waarin het lot,
het wel en wee van allen, die in het oordeel komen, berust
in zijne scheidende hand. Hoe vreemd legt Harnack het
majestueuse „aan mij gedaan" hier uit (p. 48) . Welk een
zelfbeoordeeling ligt in al deze woorden en in vele andere,
welk een zelfbewustzijn ligt er achter deze zelfbeoordeeling!
Hij, de Nederige, staat en stelt zich in het centrum, Hij
stelt zich midden in het kennen van den Vader, in aardsche
bloedverwantschap, in het samenzijn der zijnen, in de vraag
naar levensbehoud, in wereldleiding en eindgericht. Dit alles
gaat toch boven ruimte en tijd!
Tegenover al zulke woorden kan men slechts drieërlei
doen. Men kan ze laten staan, z o o a 1 s zij daar staan.
Of men kan ze persen binnen de grens der menschenmaat,
maar dan krijgen we besnoeide woorden, of een zeer vreemde
menschenmaat. Of men kan wat buiten en boven die maat
gaat expedieeren naar „Zeitgeschichte" of „Gemeinde-Dog~
matik". Een van de laatste twee wegen zal men wel m o e t e n
bewandelen, als men n.l. zegt: ook bij jezus is er, mag er
van geen andere maat sprake zijn dan van de menschenmaat.
Men gaat in dit spreken van „Zeitgeschichte" en „Ge
meinde~Dogmatik" in de kern van een verkeerde gedachte
uit. De zaak ligt, dunkt mij, anders. Als jezus thans op
aarde kwam, zouden ook wij Hem, zijn persoon en werk
moeten beschrijven in onze voorstellingen en denkvormen,
wij hebben immers geen andere. Maar de vraag is: zouden
wij materiaal genoeg hebben? Wij spreken zoo veel en druk
over een „ander wereldbeeld." Ik heb mij nooit goed duidelijk
kunnen maken wat dit k w a n t it a t i e v e verschil principieel
)

1)
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Harnack laat p. 49 „om mijnentwil" weg.
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beteekenen moet. Wij spreken zoo veel en zoo druk over
„natuurwetten," over een „gesloten wereldverband" en daarover dat er maar- ;,ééne soort van geschieden" is. Maar als
men met dit laatste begint, kan men er ook wel uitscheiden,
want dan is de zaak, waar het om gaat, u n e c h o s e j u g é e.
't Komt altijd weer neer op het woord van Strausz: „de
Idee stort haar volheid niet uit in één individu." Altijd
weer duikt, in allerlei uiteenzetting, de P e r s o o n weg onder
een • onpersoonlijke „I d e e," een onpersoonlijk „P r i n z i p."
3 0 . De tweede der aan het begin gestelde vragen luidde:
heeft Paulus het Evangelie onwillekeurig
v e r d o n k e r d? Ik heb u Harnack's opvatting, naar ik meen,
duidelijk beschreven. Zij komt, in korte woorden uitgedrukt,
hierop neer: de Christus-speculatie van Paulus is onwille-

keurig geworden de vruchtbare, maar tegelijk verderfelijke
kiem van weldra gevolgde zeer bedenkelijke opvattingen,
waarvan de apostel zelf intusschen verre verwijderd is ge~
bleven. Wij komen ook hier eerst goed in de kern, als we
voor het naast van Paulus afzien en op het latere letten. Dat
wil zegen: als wij bespreken het „Herzstuck" van Harnack's
Dogmengeschichte, namelijk zijn principieele opvatting van
het Christelijk dogme. Wij blijven dan op den bodem der
beginselen en verliezen ons niet in allerlei altijd betwistbare
exegetische details. Voorop sta mijn eerlijke verzekering dat
ik er niet aan denk ook maar in de schaduw te kunnen staan
van Harnack's eminente historie-kennis. Die kennis en zelfs
haar schaduw gaan boven mijn maat. Maar de Geschiedenis der Christelijke dogmen is ook een w ij s g e e r i g e
wetenschap, en dan komt het niet allereerst op de histo-

rische details zelve aan, maar op schatting en beoordeeling,
op een maatstaf van beoordeeling. Men verlangt immers,
en terecht, een kritische behandeling der dogmengeschiedenis.
Harnack voelt zelf ter dege de moeilijkheid, als hij schrijft:
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„er zijn voor den historicus, die niet een partij wil dienen,
twee maatstaven, waarnaar hij de geschiedenis der dogmen
beoordeelen kan: of hij meet ze
voor zoover dat
,,überhaupt" mogelijk is
aan het Evangelie, of hij
beoordeelt ze naar de „zeitgeschichtliche" omstandigheden en
de uitkomst." 1
Het „Herzstuck" van Harnack's D o g m e n g e s c h i c h t e,
zijn principieele opvatting van het Christelijk dogme is
gegeven in de stelling, die alles beheerscht: „het d o g m e
is in zijn conceptie en in zijn voltooiing
(Ausbau) een werk van den Griekschen geest
op den bodem van het Evangelie." Daaraan hangt
alles, daarin klopt het hart van den magistralen arbeid. Op dit
zeer aangelegen punt waag ik het anders te formuleeren, omdat
ik de zaak niet alleen anders voel, maar op klare wijze
anders zie: de zaak ligt hier h i s t o r i s c h anders. Ik zou
aldus willen formuleeren: het d o g m e i s i n zijn con
ceptie en ontwikkeling een werk van den
Christelijken geest met Grieksche middelen.
)

Dit maakt, meen ik, een diep ingrijpend verschil. Ik ontken
natuurlijk niet dat er bij en door het gebruik der Grieksche
middelen gedurig is geweest een meer of minder sterke
infiltratie van Griekschen inhoud,
geen kenner zal dit
loochenen
maar de ' rangschikking der begrippen in de
beide definities wijst in principieel verschillende richting en
stippelt een andere grondlijn. Harnack's definitie maakt
den noodwendigen indruk dat men den Griekschen bouw
als het ware mechanisch van den basis zou kunnen aflichten,
om dan die basis alleen over te houden. Of duidelijker: in
deze opvatting ligt dat het eigenlijk Christelijke, het Evanr
gelie onder dien bouw is, maar niet in dien bouw. Om
dus die basis (het Evangelie) te vinden, zou men de geheele
1)

Lehrbuch der Dogmengeschichte, 1888, I, p. 38.
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Grieksche constructie moeten afbreken en opruimen. Dit is
inderdaad de meening van niet weinig hedendaagsche onder~
zoekers: eigenlijk wordt het werkelijk Evangelie pas ontdekt
door het tegenwoordige historisch onderzoek.
Deze opvatting wordt niet gesteund door de feiten. Gelukkig
zijn er nog feiten, vóór wier forum wij samen verschijnen
kunnen. Ik heb niet zooveel woorden noodig om mijn be~
doeling duidelijk te maken. Ik heb slechts de aandacht te
vestigen op een paar zeer belangrijke c a e s u r e n in de
geschiedenis der Christelijke leer-ontwikkeling.
a. In enkele forsche lijnen teekent Harnack in zijn
Wesen des Christenthums hetacuteenhetlangzame
instroomen van den Griekschen geest in de Christelijke kerk
van de tweede eeuw. 1 ) Het is de periode, waarin de
Christelijke godsdienst zich ontwikkelt tot katholicisme. In
deze periode valt de zware kamp met het Gnosticisme, d. w. z.
tegen de „acute Helleniseering." Het is der kerk gelukt zich
tegen deze helleniseering te beschutten en het gevaar van
vervloeiïng in „Zeitvorstellungen" af te wenden, al heeft zij
natuurlijk geen geringen prijs betaald voor haar „Selbstr
behauptung." Op fraaie wijze laat Harnack de kerk aan het
begin der derde eeuw op de verwijtende vraag: „hoe kondt
gij u zoo ver van uwe aanvangen verwijderen," antwoorden:
„ja, zoo ben ik geworden, veel heb ik moeten afwerpen, veel
op mij nemen; ik heb moeten strijden, mijn lichaam is vol
litteekenen en mijn gewaad is met stof bedekt; maar ik heb
overwinningen bevochten en heb gebouwd; ik heb het polytheïsme teruggeslagen; ik heb aan de politieke religie haar
waarde ontnomen en deze spot-geboorte nagenoeg vernietigd;
ik heb aan de verlokkingen van een diepzinnige godsdienst~
philosophie geen gehoor geschonken, en heb den almachtigen
1
p. 119 en v. Men vindt de rijke „Belegung" in het groote L e h rbuch.
)
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God~Schepper zegevierend tegenover haar gesteld; ik heb
eindelijk een grooten bouw getimmerd, een vesting met torens
en bolwerken; in haar bewaak ik mijne schatten en beschut ik
de zwakken." 1 )
De vraag komt nu op: waardoor is het geschied dat de
kerk weerstand heeft kunnen bieden aan de verlokkingen
van een diepzinnige godsdienst-philosophie, hoe kwam het
dat zij niet onderging in de theokrasie, de vermenging van
religies in de tweede eeuw, waardoor verkreeg de in de
menigte van haar uitspraken weifelende Christologie een
vasten vorm? Het antwoord moet zijn: door haar Logos~
speculatie, maar dat wil zeggen: door haar gebruik van een
begrip, dat zij overnam van den vijand! Hiermee weerde
de kerk het groote gevaar af dat „het Christendom als een
element naast andere, zij het ook het belangrijkste, in de
theokrasie werd ingetrokken . . . De „Einzigartigkeit" van
Christus tegenover alle mededingers scheen op de eenvour
digste wijze verzekerd te zijn . . . . Door niets was het
voorbereid in -een historischen persoon de incarnatie van den
Logos te constateeren, nooit , is het een speculeerenden Jood
ingevallen den Messias en den Logos te indentificeeren; nooit
is b.v. een Philo deze gelijkstelling in den zin gekomen!
Zij gaf aan een geschiedkundig feit een
metaphysische beteekenis, zij trok een in
ruimte en tijd verschenen persoon in de kos~
mologie en god sdienst -philo sop hie" 2 ). Zoo
constateert Harnack zelf.
Maar dit is dan ook, dunkt mij, het feit, d.w.z. het ging
hier om de absoluutheid van het Christendom.
Het was een, zware „E x i s t e n z k a m p f" die thans gestreden
werd. Deze absoluutheid heeft de kerk zegevierend gehand~
haafd tegenover het Grieksche gevaar, tegenover den
1) t. a. p. p. 122.
2) t. a, p. p. 127, 128.
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Griekschen geest, die deze absoluutheid dreigde weg te spoelen.
Dit heeft zij gedaan door een Grieksch middel (het Logosbegrip). Het Grieksche element, dat het meerdere, het be-.
heerschende dreigde te worden, is geworden het mindere,
immers het d i e n e n d e. Voor de identificatie van den
Logos met een historischen persoon moest een Griek zonder
meer, een onbekeerde Griek den rug intrekken. Hier ligt
de kern. Maar dan moet men ook den terecht steeds gevolg~
den regel toepassen: denominatio fit a potion. Dan
moet men niet zeggen: het dogme, in casu de kerkelijke
Logos- speculatie was het werk van den Griekschen geest op
den bodem van het Evangelie, maar juist omgekeerd: zij
was het werk van den Christelijken geest met gebruikmaking
van een Grieksch middel. In het eerste geval is er eigenlijk
reeds aanstonds dwaling op de basis van het Evangelie, een
dwaling, die dit Evangelie steeds meer onkenbaar zal maken.
In het tweede geval is er in de kern volstrekt geen dwaling, er
is en blijft enkel het begrijpelijk, zeer ernstig gevaar van allerlei
beperking en „Belastung". In zijn kern is het dogme een
triomf geweest over den Griekschen geest, maar dan moet
men het ook niet noemen een w e r k van den Griekschen geest,
welken geest het immers a f w e e r d e en o v e r w o n! Onze
logica loopt hier anders tegen de logica der feiten in.
b. De Logos- speculatie was te zwak getimmerd om meer
dan de „acute Helleniseering" (Gnosticisme) te kunnen af
weren, zij vermocht niet te stuiten het langzaam instroomen van
den Griekschen geest. De neoplatonische philosophie 1 ) had
zich van de denkende geesten bemachtigd, allen stonden onder
den invloed van het speculatieve systeem van Origenes. Alles
.

1 ) Zoo genoemd in onderscheiding van het latere Neoplatonisme, zie
Harnack, Lerhbuch der Dogmengeschichte I. p. 605.

331
lag bevangen in boei en ban van de Grieksche godsdienst~
philosophie. „De theologie was op het punt de „Eigenart"
der religie op te lossen en aan de wereld prijs te geven . .
De theologie en met haar de kerk scheen reddeloos in de
tijdstrooming te verzinken" 1
En toch heeft de kerk gezegevierd, en toch heeft de kerker
lijke godsdienst-philosophie zich als de sterkere bewezen.
Dit is buitengemeen dramatisch: het was een worsteling om
zijn en niet-zijn der christelijke religie. „De Grieksche kerk
heeft op het groote gebied, dat zij inneemt, in de landen
van de oostelijke Middellandsche zee en verderop tot aan
de Ijszee, aan het heidendom en aan het polytheïsme voor
goed een einde kunnen maken. De goden van Griekenland
zijn „sang- and klapglos" ondergegaan ... En met die goden,
en dat wil méér zeggen, werd ook het Neoplatonisme, het
laatste groote voortbrengsel van den Griekschen philosophic
schen geest, overwonnen . . . De overwinning over het
Hellenisme is een groote en grootsche daad van de oostersche
kerk, op welke zij nog altijd teert" 2
Maar hoe is dit dan geschied? Wij geven maar weer het
woord aan Harnack, omdat hij zoo voortreffelijk formuleert.
Twee mannen hebben de diep bedreigde kerk gered: Con~
stantijn en Athanasius. Met den laatste hebben wij hier
alleen te doen. „Athanasius is geweest de man, die de
kerk bewaard heeft voor de volkomen verwereldlijking van
haar geloofsgrondslagen ... eerst Athanasius heeft (onder~
steund door het Westen, waar de bisschoppen evenwel de
kern der vraag oorspronkelijk niet verstaan hebben) aan de
christelijke religie op den eens gegeven bodem der Grieksche
speculatie het eigen gebied verzekerd en alles teruggebracht
) .

) .

1) Harnack, Grundriss der Dogmengeschichte I, p. 110
en v.
2) We en des Chr. p. 136.
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tot de gedachte der verlossing door God zelf, d. i. door den
Godmensch, die een in wezen met God is. Niet om een
formule was het hem te doen, maar om een beslissende
geloof s~ gedachte, om de verlossing tot goddelijk leven door
den Godmensch. Eenig en alleen op de zekerheid dat het
goddelijke, hetwelk in Christus verschenen is, de natuur van
de Godheid zelve heeft en deswege in staat is ons tot goddelijk leven te verheffen, alleen op den grond van die zeker~
heid moet het geloof zijn kracht, het leven zijn wet en de
theologie haar richting ontvangen . . . Niets nieuws heeft
hij geleerd, nieuw was alleen de d a a d, de energie en absoluutheid van zijn beschouwing en zijn handelen in een tijd,
toen alles dreigde te vervloeien . . . Wat hij van den
Logos, wiens verlossende kracht hij verkondigde, terwijl hij
het mysterie sterk en krachtig uitsprak en allerminst behagen
vond in nieuwe distincties, scheen den Grieken als een
ergenis en een dwaasheid. Maar hij schuwde dit verwijt
niet, hij schonk veeleer binnen de eens gegeven speculatie
aan het christelijk geloof -een eigen gebied, en heeft zoo den
weg gevonden om de volkomen helleniseering en verwereld~
lijking van het Christendom af te weren." 1
Wij moeten nog dieper indringen om hier a 11 e s te verstaan. W a a r d o o r is het Athanasius, is het der kerk gelukt
stand te houden en te overwinnen in de speculatieve wieling
en slingering der gedachten? D i e vraag moet nog weder
gesteld en een oogenblik overwogen worden, zullen wij
geheel komen in de kern van dit drama. T wee gedachten,
c o n t r a i r aan de Grieksche godsdienstrphilosophie, zijn
t e g e n o v e r haar met groote en taaie kracht doorgezet:
de scheppingsgedachte en de leer van de God~
menschheid des Verlossers. Door de scheppingsr
gedachte wees en weerde de kerk de vervlechting van God
)

1)

Grundriss etc. I, p. 111 en v.
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en wereld af, en poneerde zij de realiteit van den levenden
God. Van de leer der Godmenschheid moet thans iets meer
gezegd worden. Onder en in haar eigen bouw was en werkte
een sterk Grieksch ferment, n.l. de opvatting van de Chris-telijke verlossing als verlossing van den dood e n
daarmee als verheffing tot goddelijk leven, en
dus a l s „V e r g o t t u n g." „Hoe streng Grieksch dit be~
doeld is," zegt Harnack, „blijkt daaruit, dat de verlossing van
den dood geheel realistisch als een p h a r m a c o 1 o g i s c h
p r o c e s werd voorgesteld: de goddelijke natuur moet in~
stroomen en de sterfelijke natuur omvormen." 1
Wij zijn thans in de volle spanning. Overal en van alle
zijden de omvloeiing, de sterke invloeiing van het Grieksche
element. Die sterke invloeiing tot z e 1f s i n h e t d o g m e,
dat afwerend zal moeten staan tegen den Griekschen geest.
Wat is er dan in dit dogme, dat n i e t weggespoeld werd,
wat is er, dat zoo taai stand hield, wat is er, dat daarin ten
slotte overwon? Uitnemend weer formuleert Harnack zelf:
„de leerbepalingen omtrent triniteit en Godmenschheid des
)

Verlossers hebben zich niet doorgezet om hun verwantschap
met de Grieksche philosophie, maar i n tegenstelling
m e t h a a r. De Grieksche philosophie heeft nooit gewaagd
en nooit er aan gedacht aan het verlangen naar onsterfelijk~
heid, dat zij zoo levendig voelde, op eenigszins overeen
wijze te gemoet te komen door „geschiedenis" en-komstige
speculatie. Gansch mythologisch en bijgeloovig
moest het haar „anmuten" aan een historische
persoonlijkheid en haar verschijnen zulk een ingrijpen in den
kosmos toe te kennen en haar een verandering van het eens
voor al gegevene en eeuwig vloeiende toe te schrijven. Het
„alleen nieuwe onder de zon" (zoo noemt een Grieksch
kerkvader de Godmenschheid) moest haar a l s d e
1)

W e s e n etc., p. 145.
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ergste fabel toeschijnen en heeft haar zoo
t o e g e s c h e n e n . . . . De scheppingsgedachte en de leer
van de Godmenschheid des Verlossers d o o r b r e k e n h e t
schema der Grieksche godsdienst-philosophie op twee beslissende punten, en zijn deswege
ook steeds door haar echte vertegenwoordigers gevoeld ge r
worden als vreemd en onverdragelijk" 1 ). Zoo
constateert weer, Harnack zelf.
Maar nu vraag ik: als dit alles zoo is en het is zoo
hoe is het dan mogelijk het dogme, de resultante van
deze ontzaglijke worsteling, te noemen een werk van den
G r i e k s c h e n geest? De toevoeging „op den bodem van
het Evangelie" stippelt de lijn der overwinning veel te laag.
Wat b e n e d e n is, is de „eens gegeven bodem der Grieksche
speculatie ", waarop ook Athanasius moest staan, wat b o v ie n
komt en boven blijft is de doorzetting van de Christe~
1 ij k e gedachte van den C h r i s t e 1 ij k e n geest. Wat in het
dogme veroverd werd, ging juist op b e s l i s s e n d e punten
tegen den Griekschen geest in, het was immers den echten
Grieken een „e r g e n i s e n een dwaasheid ", het was
hun „vreemd en onverdra gelijk ", zij voelden het als
„iets geheel mythologisch en bijgeloovigs",
zij moesten het houden en hebben het gehouden voor de
„ergste fabe 1", in één woord „het heeft doorbroken
het schema van hun ,, godsdienstrphilosophie".
Maar dan is het dogme ook g e e n werk van den Griekschen geest, maar de, laat het zoo wezen, in de uitvoering
onvermijdelijk gebrekkige, maar dan toch in strekking en
uitkomst schitterende overwinning op dien geest. Het ging
hier wederom om de kern van het Christelijk geloof, om
de absoluutheid van de Christelijke religie. Een zware
„E x i s t e n z k a m p f" werd opnieuw gestreden. Het gold
1)

We sen etc., p. 146 en 143 ; de spatieering is hier en daar van mij.
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de vraag: religie of speculatie, verlossing of moralisme,
werkelijke, d. i. h i s t o r i s c h e openbaring Gods in Christus,
of vervloeiïng van het Christelijke in de theokrasie, een
Christendom met of zonder Christus. Dat heeft Athanasius
gevoeld, op deze bres heeft hij gestaan en gestreden en
overwonnen. Harnack zegt immers zelf: „Athanasius is
geen wetenschappelijk theoloog in den strengen zin geweest,
maar hij is uit de theologie in de vroomheid
a f g e d a a l d en heeft het treilende woord gevonden. Hij
eerde de wetenschap, ook die van Origenes, maar hij ver~
wijderde zich van het verstandelijk denken van zijn tijd.
Terwijl hij de praemissen daarvan erkende, voegde hij er
een element aan toe, dat de speculatie nooit volkomen heeft
kunnen „aufarbeiten." Niets was haar onverstaanbaarder
dan de aanname van de wezenseenheid der rustende en der
werkende Godheid. Athanasius bevestigde een klove tusschen
den Logos, waaraan de philosophen dachten, en den Logos,
wiens verlossende kracht hij verkondigde." 1 ) Wij kunnen
de vraag laten rusten of hij een wetenschappelijk theoloog
in den strengen zin van het woord kon heeten, het doet er
hier weinig toe. Waar het hier op aankomt, is dat hij, zeker
ook met instemming van Harnack, in zijn tijd en in de krisis,
waarin hij stond, heeft geweten waar het om ging.
Dit is nog meer waard dan theologie!
Ik heb, naar ik meen, op zakelijke gronden Harnack's
definitie, zijn principieele en vèr grijpende opvatting van het
Christelijk dogme bestreden. Ik hoop dat het mij eenigszins
gelukt is te laten gevoelen dat het mij niet te doen was om
de verplaatsing van eenige woorden. Gaarne onderschrijf
ik wat Harnack verder schrijft over allerlei schade (intellectualisme, traditionalisme, ritualisme, aggressieve en absorpr
tieve orthodoxie), die aan zulk een geestelijk tournooi altijd
') Grundriss etc. I, p. 112.
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zal verbonden zijn. Er zal hier altijd iets en soms veel zijn,
dat tragisch moet heeten. Wie in het vuur staan, blijven
zelden geheel ongezengd, wie, buiten het vuur, meelóopen,
lijden natuurlijk altijd schade. Maar tweeërlei dient hier
toch opgemerkt te worden. Vooreerst, Athanasius zou,
geloof ik, als hij onder ons kwam, tot ons zeggen: zoek en
kies gerust andere formules, maar bewaar, b e v e s t i g
en beveilig denzelfden inhoud. En voorts, ver~
mijd gerust alle schade, en leg het zoo aan dat gij enkel winst
kunt boeken, mits onder verband van dezelfde
voorwaarde. Dezelfde inhoud, dat is immers de a b s or
1 u u t h e i d van het Christendom, de „Eigenart" der
Christelijke religie! Daar komt het op aan, daar blijft het op
aankomen. Dat is de groote worsteling op het erf der Christer
lijke kerk. Zeker, wij mogen gerust andere, ook de nieuwste
formules voor denzelfden inhoud kiezen, maar dan zullen wij
nieuweren, als ik reeds opmerkte, toch zeker niet heel ver
komen met ons gewichtig spreken over een „ander wereldbeeld" en dergelijke. De mensch zorgt en zondigt bij het oude
en bij het nieuwe wereldbeeld, onder kaarsverlichting en onder
electrisch licht. Göthe zeide het reeds zoo goed: „de menschheid gaat altijd vooruit, en de mensch blijft altijd dezelfde ".
Van dien mensch blijft, bij allen vooruitgang, gelden het
woord van Faust: „man sehnt sich nach des Lebens Bachen,
ach, nach des Lebens Quelle hin". Niemand wordt magerder
en schraler van binnen, minder „met versche olie overgoten ",
zooals de Bijbel het uitdrukt, dan wie, buiten verband met
het koninkrijk Gods, al den dag over vooruitgang jubelt. Wat
immers pleegt vooruit te gaan, gaat gewoonlijk om buiten ons
diepste leven.
Maar ik sprak van andere formules. Nog weer in den
nieuwsten, tijd heeft b.v. Troeltsch in deze richting een proeve
gewaagd. Wij zagen in onze eerste voordracht, dat hij uitkomt
bij een practischc, voorloopige absoluutheid van het Christen~
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dom, een absoluutheid tot nader order. Waarschijnlijk is het
wel niet dat er iets hoogers dan het Christendom komt, deze
waarschijnlijkheid is zelfs gering, maar de mogelijkheid kan
toch niet buitengesloten worden. Bij herhaling vraagt Troeltsch
in zijn boek: kan de vrome daarmee niet tevreden zijn? Mijn
antwoord is: niet geheel, maar bovendien, wij zijn niet gerust.
Wij zijn daarom niet gerust, omdat bij hem de empirisch
gevonden ingrijpende en soms principieele verschillen ten slotte
zóó hoog getrokken worden in de ijle lucht van zijn speculatie,
dat zij verbleeken tot de vale identiteit van eenzelfde Gods
geloof in alle vormen van religie. Zie, daarom zijn wij huiverig,
ook wij willen niet uitblazen alle lampen buiten Israël en buiten
Christus, om de lamp van Christus alleen te laten schijnen,
dat is volstrekt niet noodig en allerminst een teeken van innerlijke zekerheid en kracht, maar wij willen evenmin nivelleeren
noch naar de eene, noch naar de andere zijde. Niet enkel ons
geloof, ook ons historisch besef komt daartegen op. De histo
rische gerechtigheid is een zon, die haar licht onpartijdig over
alles laat schijnen, maar zij wordt in haar onpartijdig schijnen
weer partijdig, als haar verblindend licht ons belet ingrijpende
en principieele verschillen te zien en ... vast te houden. 't Is
ten slotte de zon niet, die het hier doet, 't is de reflector, die
onze metaphysica, onze dogmatiek aanbrengt.
Mijn tweede opmerking is deze. Harnack wijst telkens
op het Grieksche gevaar, het gevaar van i n t e 11 e c t u a
1 i s m e, dat pleegt verbonden te zijn aan uitvoerige en preciese
leerbepalingen. Ik meen te mogen zeggen dat ik voor dit
gevaar niet geheel blind ben, maar ik geloof niet dat het
blijvend bezworen wordt door inkorting van 1 e e r. De zonde
van intellectualisme wordt alleen werkelijk overwonnen door
bekeering, wij mogen wel zeggen, door dagelijksche bekeering.
Het gevaar van intellectualisme is er bij een maximum van
leer, het is er ook bij een minimum van leer. Er zijn felle
Torquemada's bij maximum en minimum beide. Wie dat in
r

.I. VAN DIJK II,
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zijn leven nooit gemerkt heeft, heeft nog maar weinig
menschenkennis opgedaan. Over Paulus sprekend, zegt
Harnack: „tegen één gevaar heeft de Apostel zelf moeten
strijden, dat men de verlossing geldend maakte, zonder het
nieuwe leven te „bewáhren". Tegenover de spreuken van jezus
kon dit gevaar onmogelijk opduiken" 1), Maar wat beteekent
dan het waarschuwend woord van jezus zelven: „niet een
iegelijk, die tot mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het
koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil mijns
Vaders, die in de hemelen is?" „Als de religie", zegt hij iets
verder, „een lang, breed, uitgerekt ding", een ingewikkelde
en uitgebreide leer wordt, dan is zij niet enkel „belastet", maar
haar e r n s t dreigt ook te verdwijnen" 2 ) . Zeer zeker, haar
ernst kan verloren gaan, maar de kern kan immers ook
verdwijnen. De dogmen zijn niet alleen, maar toch ook
voor een goed deel geweest defensie~middelen tegen verwereldlijking, tegen vervloeiïng en verlies van inhoud. Het waren
dikwijls gebrekkige, maar dan toch noodzakelijke pogingen
om in veiligheid te stellen en vast te leggen wat niet verloren
mocht gaan. Harnack is op dit pas al te bang voor intel~
lectualisme. Het dunkt mij daarom ook niet juist, als hij in zijn
L e h r b u c h zegt: „voor het latere dogme is het karakteristiek
„dass es sich in keinem Sinne als eine Thorheit, sondern
als eine Weisheit darstellt, a n d d a s s e s z u g 1 e i c h
der Inhalt der Of f enbarung selbst sein
w i 11." 3 ) Die verwarring is zeker dikwijls voorgekomen, maar
zij is niet noodwendig, en wat hier meer en alles zegt: men
verwijdert deze schadelijke verwarring allerminst genezend,
enkel door afwezigheid van formuleering. In de kern der
centrale dogmen ligt wel wezenlijk een „dwaasheid," het
1) W e s e n etc., p. 115.
2) t, a. p. p. 132.
3)
I, p. 18.

339
respectieve dogme is er de exponent van. Dit bleek ons immers
zonneklaar bij de Logos- speculatie en bij de leer der God-menschheid. In beide hebben echte Grieken een ergenis ten een
dwaasheid, mythologie en bijgeloof gevoeld. Zij kongen geen
„wijsheid" vinden in de geformuleerde leer-bepaling. Harnack
zegt dit alles zelf met de eigen woorden, maar hij trekt, als
het er op aankomt, zijn generale conclusie naar den tegen
overgestelden, dat is in mijn oog naar den verkeerden kant.
Voor hem is het dogme eigenlijk depravatie, al wordt de
worsteling, die er onder ligt, warm nagevoeld; voor mij is
het altijd- gebrekkige conservatie van tot geen prijs te verliezen
inhoud, de gebrekkige vorm, waarin een eeuwige kern door
de eeuwen, gedragen wordt. In mijn derde voordracht zal nog
nader blijken wat ik kwalitatief bedoel, als het geldt de vraag
naar het Wezen des Christendoms.
Zoo blijft het er dan bij: voor dezelfde behoeften,
natuurlijk voor d e z e l f d e wezenlijke behoeften, dezelfde
i n h o u d, dien men formuleere in oude of nieuwe vormen.
Hier is men vrij, maar niet in den inhoud, die immers is de
levende P e r s o o n van Christus, en niet een onpersoonlijk
„Prinzip". Zooals de brief aan de Hebreën de kern van
eeuwigheid, die hier is en blijft, zoo sober uitdrukt: Jezus
Christus is gisteren en heden d e z e l f d e en in der
eeuwigheid!"

III.

CHRISTENDOM EN MYSTIEK.

Ik zou wel iets liefs en kostelijks willen geven, als ik reeds
dadelijk van de onderstelling kon uitgaan dat wij allen in
hoofdzaak onder Mystiek hetzelfde verstaan. Dit zou zeker
ons samenzijn voor hoorders en sprekers zeer veraangenamen,
ook bij zooveel gewenschte eenstemmigheid bleef er immers
nog genoeg te zeggen over. Maar ik vrees dat ik, uitgaande
van die onderstelling, niet vruchtbaar zou spreken. Vaste,
klare begrippen omtrent een zaak zijn goud waard, omdat
wij onze associaties, die soms gaarne zonder teugel zich
bewegen, in den band houden. Er is misschien geen
algemeene term, waaraan voor vele geesten zulke vage
en wazige voorstellingen verbonden, zijn als aan den term:
mystiek. Er zijn er, die zoo ongeveer alles mystiek noemen,
wat niet strikt op de verstands -lijn ligt: elke uiting van
warm, innig gevoel, vooral elke warme, bezielde uiting van
godsdienstig gevoel, elke reactie tegen conventie en doode
vormen, die van de zijde van het gemoed komt, kortom
elke uitlating, waarin een warme gevoelstoon spreekt. Een
klaar begrip kan natuurlijk uit deze fusie niet opkomen. Op
deze wijze wordt ieder gevoelsr, ieder gemoedsmensch een
mysticus, terwijl het niet eens geheel juist is dat elke mysticus
louter gemoedsmensch zou zijn. Alsof er geen s p e c u 1 a
t i e v e mystiek ware. Ik zou u stalen van mystiek kunnen
voorleggen, waarin gij maar amper of in het geheel niet
r
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de directe sprake van gevoel en gemoed zoud vernemen.
Toch is deze groote verwarring wel verklaarbaar. Wie
wel eens met werkelijke mystiek in aanraking kwam en niet
willens zich afsloot, heeft warmte gevoeld, soms innigheid en
teerheid, althans een pogen om dicht bij de dingen te komen,
een gaan van den kouden buitenkant naar den warmen bin r
nenkant, een zoeken van de stilte en de diepte, een gestorven
zijn aan die wereld, waarvoor de groote menigte dagelijks
leeft, en waarin zij zich verliest. Dat treft en trekt onwillekeurig aan. Want het kan in het leven zoo koud zijn. Wij
worden zoo dikwijls onthaald, wij onthalen elkander zoo
dikwijls op het peripherische, terwijl er niettemin een dof,
verweesd gevoel in ons is en soms schrijnt dat er bij een
peripherie toch ook een middelpunt moet zijn. Voor niet
weinigen is de wereld één groot vendu-huis geworden: uit
de van alle zijden saamgebrachte meubelen is alle ziel weggetrokken, het zijn nu wel werkelijk dingen, doode dingen
geworden, wier ziel gestorven is. Een oppervlakkige beschaving weerde van ons wellicht alle levende aanraking met
zooveel, dat wij kunnen noemen in vele talen, alle werker
lijke aanraking b.v. niet een levenden boom, een levende
blauwe lucht en zooveel meer, dat immers nog anders en
rijker 1 e e ft in Gods rijke, geestelijke en stoffelijke wereld.
't Is geen wonder dat de ziel ópluistert, als ook maar een
eenvoudige toon van zuiver gevoel tot haar komt, die haar
een oogenblik roept vóór het traliewerk van de haar dage
lijks opsluitende gevangenis. Voor alles en ieder festijnen,
voor haar zoo doorgaand de donkere achterzijde van de
gevangenis! Wat kan reeds eenenkel zuiver en eenvoudig
accent b.v. bij een condoleantie ons treffen. Zou de gedurige
afwezigheid er van ook de oorzaak zijn dat de menschen
elkander, zoo onbedoeld - snerpend, soms vragen kunnen van
rouwbeklag verschoond (!) te blijven?
Intusschen, op deze wij ze voortsprekende, komen wij toch
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niet waar wij wezen moeten. Wie nagenoeg alles mystiek
noemt, vernietigt eenvoudig het begrip. Wij komen er ook
niet door kortweg het Christendom mystiek te noemen.')
De dingen zijn hier wel iets ingewikkelder. Een Christen
is er zeker het eerst aan toe een mysticus werkelijk te ver~
staan. Ook hem is het te doen om innerlijke ervaring, om
waarheid en innerlijk levende religie, om „waarheid in het
binnenste," waaraan God lust heeft. Een Christen kan een
mysticus wel verstaan, als deze huivert niet enkel van de
koude der wereld, maar ook van de koude van een veruit~
wendigde kerk, van het uitwendig, niet toegeëigend historische, van bevroren dagmen en ceremoniën, van een bloot
verstandelijk geloof, een bloot verstandelijk gedachtenverkeer
der kerk. In deze sensatie kunnen zij elkander o, zoo best
verstaan. Maar daarmee zijn alle grenzen toch niet uitge-

wischt. Men, vergeet hier volkomen dat de mystiek is en blijft
een b i z o n d e r e v o r m der godsdienstige innerlijkheid,
dat zij ten slotte is een eigenaardig historisch verschijnsel in
de religie.
Wij komen hier niet op vaste wegen, als wij niet beginnen
met over te nemen de klare, scherpe én toch zoo eenvoudige
insnijding, die, als bekend is, krachtig is voorgestaan door
Albrecht Ritschl. Om aan een eerste, voorname verwar~
ring te ontkomen, stelt Ritschl voor te spreken van hei ~
d e n s c h e e n christelijke mystiek. Dit komt mij voor
zeer juist te zijn. De twee soorten van mystiek hebben
enkele dingen gemeen: de grondgedachte van de mogelijk~
heid eener onmiddellijke aanraking met God, de idee der
immanentie, die vooral aan den heidenschen kant meestal in
volle identiteit overgaat, dezelfde primeerende tegenstelling
van het oneindige en het eindige, het eeuwige en het tijde~
•

1 ) Zooals b.v. geschiedt in Herzog's R. E., jongste uitgaaf, Art.:
Mystische Theologie,
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lijke, het geestelijke en het stoffelijke. Maar een scherpe
schakeering wordt hier aangebracht door den persoon van
Christus, door de in andere richting liggende of liever uit
een andere richting komende Godsidee, door den wel even
langen en ingewikkelden, maar, uit kracht van die Godsidee,
immers niet gelijken heilsweg.
Maar laat ik niet aldus voortgaan met afgetrokken beschrijving, laat ik liever kiezen den beteren en meer aangenamen
weg van historische toelichting. Ik wil dan in de groote
hoofdtrekken de twee soorten van mystiek beschrijven, om
h i s t o r i s c h op den voorgrond te laten komen wat mij
het recht geeft van Christendom èn Mystiek te spreken.
Telkens zal ik u ter verduidelijking een historische reactie
laten zien. „Men zou ", zegt Harnack, „dogmengeschiedenis
kunnen schrijven als geschiedenis der paulinische reacties in
de kerk, en men zou daarmee alle keerpunten der geschie~
denis treffen" 1 ) . Door dit zoo juiste woord wordt alle klein,
de kern wegvagend peuterwerk op zijn plaats gezet. Reacties
zijn inderdaad, van welken kant zij ook uitgaan direct van
een verschijnsel zelf, of daartegen in andere kringen gewekt de gratis ons geschonken middelen om zulk een verschijnsel
grondig te leeren kennen.
I. Ik kies het Neoplatonisme als staal van heidensche
mystiek. Door kenners zal mijn keus wel niet gewraakt
worden. Eucken waagt inderdaad niet te veel, als hij
Plotinus deze is verre weg de belangrijkste van alle
Neoplatonici een werkelijk oorspronkelijk denker noemt.
Wie het Neoplatonisme 2 ) kent, behoeft niet naar Indië of

1) Lehrbuch I p. 116.
2) Men zie, voor nadere inlichting, de zoo soliede uitvoerige uiteenzetting
van Zellerin zijnGeschichte derGriechischen Philosophie,
voorts het fraai geschreven stuk van Harnack; der N e u p 1 a t o ni s m u s,

344
zelfs, naar China te reizen, om te weten te komen wat mystiek
is, hij kan dichterbij terecht. De eerste lectuur van de
E n n e a d e n van Plotinus is niet aangenaam en alles behalve gemakkelijk. Plotinus neemt u mee op de zeer steile
hoogten van de meest subtiele abstractie, maar bij herhaalde
lezing komt men dichter bij hem en gaat er van deze
religieuze speculatie een zeer eigenaardige bekoring uit. Dit
is immers geen wonder, als men bedenkt dat de invloed van.
Plotinus door al de eeuwen van onze Christelijke jaartelling
bizonder groot geweest is. Zijn invloed, nu eens meer duider
lijk, dan meer bedekt, is er in de middeleeuwsche mystiek,
(Pseudo-Dionysius, Erigena, Eckhardt, Tauler, Suso) in de
Renaissance, in de nieuwere speculatie en de moderne kunstleer. Men vindt den naam van Plotinus tot zelfs in een
hoekje van het bekende gedicht van Elizabeth Barrett
Browning: Aurora Leigh.
Het stelsel van Plotinus komt, in hoofdtrekken, op het
volgende neer. Zeller maakt reeds dadelijk de oriënteerende
opmerking dat de diepste wortel van dit stelsel moet gezocht
worden in het onuitdoofbaar verlangen naar een volkomen
vereeniging met de Godheid, in het uitstreven boven al wat
eindig, bepaald en beperkt is, om zóó te komen tot een
aanschouwing van de Godheid, die achter zich laat alle
bemiddeling en tusschenkomst, alle denken en alle begrip,
kortom de geheele wereld van ons gedeeld bewustzijn. Het
is dus in den grond een r e Ii g i e u s stelsel, dat alleen als
zoodanig werkelijk verstaan kan worden. „Het heimwee
naar de eenheid met het Goddelijke is het u it g a n g s p u n t,
de tweespalt van den geest met zich zelf, het gevoel der
vervreemding van God, de overtuiging van de onwaarheid
achter zijn L eh r b u c h der Do g m e n g es c h i c h te, en het niet
minder belangrijke hoofdstuk, aan Plotinus gewijd, in Eucken's L e ben sanschauungen der grossen Denker.
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van alle eindig zijnen bewustzijn is het drijvend beginsel:
van het stelsel" (Zeller). Het komt niet in Plotinus op de
realiteit van het bovenzinlijke te bewijzen. Deze realiteit
staat hem vanzelf sprekend vast, krachtens 's menschen ber
hoefte aan en zijn verwantschap met het bovenzinlijke. De
mensch staat te midden van de wereld der verschijnselen, in
wier leven en weven hij verstrikt is, maar zijn hoogere natuur
blijft in haar innerlijk streven boven die wereld uitgaan. Het
is de taak der philosophie dat streven te leiden en den
terugkeer der ziel tot het bovenzinlijke te bewerken.
De bovenzinlijke wereld van Plotinus omvat een Trias,
n.l. het oorspronkelijk Wezen, het Eene, het Eerste, het
Goede genoemd, voorts het Denken (de ideënwereld) , en ten
derde de Ziel. Voor de aanschouwelijkheid stelle men zich
deze Trias voor als een samenstel van concentrische kringen
(het beeld wordt door Plotinus zelf gebruikt) : het Eene
vormt dan het Centrum, daaromheen ligt het Denken, de
ideënwereld, daaromheen weer de Ziel. Aan den uitersten
rand ligt de wereld der verschijnselen. In de totaliteit van
het afgeleide heerscht de wet der steeds afnemende volkomen~
heid. Hoe verder deze kringen zich uitbreiden, des te
geringer wordt hun* aandeel aan het oorspronkelijk Wezen,
totdat ten slotte het zijn in niet-zijn, het licht in duisternis
over~ en ondergaat.
Plotinus put zich uit in een onvermoeibaar pogen om de
meest absolute absoluutheid van het Absolute onder woorden
te brengen. De heele uitdrukking: o n d e r w o o r d e n
b r e n g e n, zou hem reeds doen huiveren, want het kan
met woorden niet uitgedrukt worden, en toch moet er
natuurlijk ook weer iets van gezegd worden. Herbert Spencer
had hier voor zijn U n k n o w a b l e vruchtbaar in de leer
kunnen gaan, er is bij Plotinus veel strenger, zich zelf vast~
houdend denken. Wat Plotinus van het Eene zegt, is de
logisch - strakke uitwerking van het bekende: „wer wird Ihn
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nennen and wer bekennen ?" etc. Van het Eene van Plotinus
moeten, naar zijn tot den einde toe vastgehouden bedoeling,
streng geweerd worden alle denkbare praedicaten, inzonder~
heid alle ethische praedicaten. Het Eene of Eerste is volkomen
zonder grens, vorm en bepaling, zonder eenige lichamelijke
of geestelijke eigenschap: noch zijn, noch leven, noch denken,
noch willen, noch werken, noch zelfbewustzijn kunnen er aan
toegekend worden. Het ligt boven en buiten, aan gene zijde
van dit alles, het is eigenlijk een ,,Ueberseiendes", een „Leber-gutes", een ,,Ueberschönes ". Ook de begrippen van het
E e n e en het Goede moeten verre gehouden worden van
allen positieven inhoud: het eerste drukt enkel de ontkenning
van de veelheid uit, het tweede enkel de verhouding tot het
gewordene. Wij hebben hier de uitwerking van de meest
volstrekte transcendentie -gedachte, het meest absolute agnostic
cisme, de zeer besliste, principiëele ontkenning van de p e rr
soon 1 ij k h e i d, die reeds door Karneades was voorbereid.
Het Eene is ten slotte enkel absolute causaliteit, maar ook
dit nog met een consequent gevoelde restrictie. Denkt men
bij causaliteit noodwendig aan relatie, dan moet deze relatie
aan de zijde van het Eene ontkend worden, de relatie is om
zoo te zeggen unilateraal, zij is er alleen aan de zijde van
het afgeleide. Plotinus poneert een oorzaak, die wezenlijk
buiten haar werking is, een Causa zonder causaliteit. Met
zooveel woorden zegt hij dat de oorzakelijkheid Gods iets
aanduidt, wat niet zoozeer bij hem als bij ons behoort. Hier
is dus de meest kale eenheid, het volkomen onkenbare. Het
bovenzinlijke is één onafzienbaar, ongeschakeerd ijsveld van
ongescheiden, praedicaat-loos zijn.
En toch is dit Eene van de andere zijde natuurlijk ook
weer, naar strekking en drang der zielsbehoefte, het aller~
reëelste en positiefste wezen. Er werd slechts ontkend om te
kunnen poneeren, of liever, de ontkenningen werden alleen
geponeerd om juist het alleen~positieve buiten alle bepaling
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te laten.

Hoe denkt Plotinus zich den overgang van het

Eene tot het vele, het Oneindige tot het eindige? Er kan
natuurlijk hier geen sprake zijn van een bedoe 1 d e n over~
gang. Het antwoord op de gestelde vraag moet dan ook
luiden: hij denkt zich dien overgang niet, de abstracte
denker moet hier de toevlucht nemen tot beelden. Het Eene,
heet het, vloeit van wege zijn volkomenheid als het ware
over, het straalt al het andere uit. Ik teeken u niet het
proces van deze krachtuitstraling: eerst het Denken, dan de
Ziel, ten slotte de wereld der verschijnselen. Ook duid ik
maar met enkele woorden den neoplatonischen heilsweg aan,
de stadiën namelijk, waarlangs de ziel, die in het zinlijke
gekomen en verstrikt is, weer moet opklimmen tot het
Hoogste. Die stadiën zijn: 1 o u t e r i n g, d. w. z. losmaking
van al het lichamelijke, bevrijding van zinlijke toestanden
en begeerten; d i a 1 e c t i e k, d. w. z. zulk denken, dat zich
op het zijnde richt, ten gevolge waarvan de ronddoling door
het zinlijke een einde neemt en de ziel, bevrijd van dwaling,
zich beweegt in het veld der waarheid; l e v e n d e a a n^
s c h o u w i n g, waarin het denken zich aanvankelijk vereenigt
met het goddelijke, en begint te worden onmiddellijke aan
schouwing van de bovenzinlijke wezenheid; e x t a s e, waarin
de ziel ten slotte boven alle denken uitgaat, en waarin zij
onvoorwaardelijke ontvankelijkheid wordt. Hier is werkelijke
aanraking, werkelijke vereeniging met het goddelijke, alle
onderscheid van subject en object valt weg: als God plotseling
in de ziel verschijnt, is er niets meer tusschen hem en haar,
beiden zijn niet meer twee, maar één. De ziel wordt hier zuiver
licht, zij wordt God, of beter nog, zij erkent dat zij God is.
Deze zalige toestand van extase, van vereenvoudiging, dien
men niet opzettelijk moet najagen, maar waarop men stil

moet wachten, deze toestand kan gedurende het aardsche
leven slechts van korten duur zijn, de ziel zou het niet kunnen
dragen. In het dorre, strakke proza van Plotinus komt er
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innigheid en gloed, als hij van deze onuitsprekelijke ver~
eeniging met het oorspronkelijke wezen spreekt, in welke éénwording alle banden, ook van ' het bewustzijn, voor een wijle
geslaakt zijn.
Er blijft nog een voorname vraag over, wier beantwoording ons in de kern van het stelsel zal brengen. De vraag
dringt zich naar voren: waartoe toch dat rusteloos aangebrachte versteenings- apparaat, dat altijd weer gelegd wordt
onder elke levende eigenschap, die men aan het Eene zou
willen toekennen? Het e e r s t e antwoord is: de vlucht is hier
immers uit al het eindige en beperkte, omdat daaraan de
volle waarheid van het zijn ontbreekt. Het tweed e
antwoord is: de grondonderstelling van alle uiteenzettingen
is dus dat het oorspronkelijk zijn buiten het afgeleide, de
oorzaak buiten de werking, de eenheid buiten de veelheid
moet zijn. Eerst het derde antwoord brengt ons in de
kern. Naar het, op dit punt, nooit capituleerend denken
van Plotinus brengt elke eigenschap, elke bepaling, die men
van het Eene zou willen praediceeren, elke relatie aan zij n
kant het oneindige, absolute Wezen in de sfeer der b er
h o e ft e. Elke bepaling zou het Eene uit zijn naijverig be-waakten hoek van het z e l f g e n o e g z a m e trekken. De
Godheid is voor Plotinus niet maar zelf genoegzaam; zonder
zijn stelsel te f orceeren, kunnen wij zeggen: zij is de harde,
ijskoude, geheel in zich zelf besloten Z e if g e n o e g z a a mr
heid en Onmededeelbaarheid zelve. Het denkbeeld dat er van haar zijde. meer dan dynamische mededeeling,
dat er s u b s t a n t i e e 1 e mededeeling aan het eindige zou
kunnen zijn, wordt principieel en met ijzeren consequentie
afgewezen en buitengesloten. Aan de Godheid w i 1 en b e-d o e 1 i n g toekennen zou immers beteekenen dat haar nog iets
ontbreekt, dat zij streefde naar een goed, dat buiten haar ligt.
Het is buitengemeen belangwekkend in bizonderheden na te
gaan hoe het Eene, wat zijn w e z e n betreft, niet enkel op din
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rand van het centrum zich in- en terughoudt, zich jaloersch
voor zich zelf houdt, maar zoo is en blijft het ook op elk
stadium, bij elke insnijding van de voortgaande evolutie:
nooit of nergens deelt het onmiddellijk voorafgaande iets van
zijn wezen mee aan het naastkomend afgeleide. Alles is altijd
en op ieder punt louter gevolg, toevallig gevolg, neven
onbedoeld uitvloeisel. Door de voortbrenging van het-product,
eindige verkrijgt het Eene niet alleen geen toeneming van
volkomenheid, maar ook geen object van zijn werkzaam~
heid, het is en blijft enkel betrokken op zich zelf, het kan,
als het kortweg onmededeelbare, niet eigenlijk uit zich zelf
uitgaan. Alleen het afgeleide heeft dan ook een innerlijken
trek naar het Eene, maar niet omgekeerd. Het eindige is
enkel ontstaan uit het ' o v e r v l o e i e n van het oorspronkelijk Wezen, het is, zooals Zeller zoo kort en goed zegt,
voor dit wezen zelf iets „u b e r f1 ü s s i g e s," iets overtolligs
en onverschilligs.
Ziedaar, in de hoofdtrekken, de religieuze speculatie van
Plotinus 1 ) , die in de vierde eeuw in de Christelijke kerk
binnendrong . en daar, als Zeller wederom zoo juist opmerkt,
tot zulk een geduchte macht geworden is. En nu de
historische reactie. Ik sta natuurlijk niet wederom stil bij de
(in mijn tweede Voordracht) geteekende worsteling, die onder
en achter het kerkelijk dogme ligt. Ik kies, meen ik, nog
duidelijker voorbeeld, als ik u Augustinus noem. De zaak
heeft hier niet zooveel uitleg noodig. Augustinus is, zijn
leven lang, op zeer belangrijke punten nooit geheel ontwassen
aan den invloed van het Neoplatonisme. Des te duidelijker
zal weer in 't oog springen het cardinale punt, waarop de
principieele breuk met het Neoplatonisme komt, een breuk.
die hij niet alleen voelt, maar ook beschrijven kan en be~
1 ) Ik volgde in dit korte résumé, soms in zijn eigen woorden, de zoo
verzorgde uiteenzetting van Zeller.
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schreven heeft. Wil men hiervan iets meedeelen, dan zal het
nog eenigszins anders moeten geschieden dan Harnack dit
gedaan heeft in zijn overigens zoo fraai geschreven artikel
over het Neoplatonisme 1 ) . Harnack stelt daar de vraag:
waarom ondernam het Neoplatonisme niet de schepping van
een eigen religieuze gemeente? Het antwoord op deze vraag,
zegt hij, beantwoordt tegelijk de andere, waarom de Christer
lijke kerk het Neoplatonisme verdrongen heeft. En dan gaat
hij voort: „drie stukken ontbraken aan het Neoplatonisme,
om de beteekenis van een nieuwe duurzame godsdienststichting te verkrijgen. Augustinus heeft in zijn C o n f e s s i e s
(lib. VII, 18 21) deze stukken treffend aangeduid. Er ontbrak. a 11 e r e e r s t en voor alles een godsdienststichter. T e n
t w e e d e vermocht het Neoplatonisme op de vraag, hoe men
de stemming der zaligheid en des vredes d u u r z a a m bewaren
kon, geen antwoord te geven. T e n d e r d e o n t b r a k het
aan een middel om hen te winnen, die niet vermochten te
speculeeren. De philosophische exercitiën, die aanbevolen
werden om tot het genot van het hoogste goed te geraken,
kon het „volk" niet leeren, maar de weg, waarop ook het
„volk" tot het hoogste goed komen kan, was voor het
Neoplatonisme verborgen. Zoo bleven deze „wijzen en ver~
standigen" een school".
Dit is waarlijk niet onjuist, maar er is hier, dunkt mij,
te veel gegeneraliseerd, alles is te veel getrokken in het
algemeene. Juist in den passus, dien Harnack uit de C o nr
f e s s i e s aanhaalt, zegt Augustinus toch nog andere dingen,
en hij zegt ze met persoonlijk accent, d. w. z. hij legt om~
standig uit wat b ij h e m p e r s o o n 1 ij k het Neoplatonisme
verdrongen heeft. Hij zegt hier w a a r o p h e t v o o r h e m
i s a a n g e k o m e n driemaal achtereen, driemaal dus het.
zelfde, gelukkig zonder z i c h z e 1 f te herhalen. De jubel van
i)

L e h r b u c h. achteraan.
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zijn ziel wordt niet of nauwelijks bedwongen, als hij telkens,
over d a t z e l f d e spreekt: het is immers voor hem a 11 e s.
Nadat hij verteld heeft wat hij dankte aan de lectuur van
neoplatonische geschriften, n.l. zijn bevrijding van manicheïsme
en scepticisme, zegt hij, dat hij daar allerlei diepzinnige speculaties vond over het W o o r d en over de verhouding van
de menschelijke ziel tot dat Woord. Maar hij vond in die
geschriften „niet dat het Woord vleesch geworden
is en onder ons gewoond heeft. Hij vond daar niet
dat de Zoon zich zelf ontledigd, de gestalte.
van een dienstknecht aangenomen heeft en
den menschen gelijk geworden is, en in ge~
daante gevonden als een mensch zich zelven
vernederd heeft, gehoorzaam geworden
zijnde tot den dood, ja den dood des kruises
etc. Hij vond daar niet dat Hij te zijner tijd voor
de goddeloozen gestorven is en dat Gij ook
uwen eigenen Zoon niet gespaard hebt, maar
hebt hem voor ons allen overgegeven. Want
dit hebt Gij voor de wijzen en verstandigen
verborgen en hebt het den onmondigen geopenbaard".
Maar nog was het oproer in zijn ongelukkig hart niet
bedwongen, nog was zijn hardnekkigheid niet volkomen ge~
broken. Totdat hij erkende, „dat God den mensch tuchtigt om
der zonde wil en dat Hij zijne ziel verteeren laat als een
spinneweb ". Dan komt hij tot een weinig rust: „nadat Gij,
zonder dat ik het wist, mijn hoofd in uwen schoot genomen
en mij de oogen gesloten hadt, opdat zij niet naar ijdelheid
zouden zien, toen verkreeg ik een weinig rust van mij zelven en
mijn waanzin sliep in, ik ontwaakte in, U en zag U op andere
wijze onbegrensd, en deze aanschouwing stamde niet uit het
vleesch". De volle rust, de gelijkmatige zalige gemeenschap
met God is er intusschen nog niet. „Nu eens werd ik tot U
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opgetrokken door Uwe schoonheid, dan weer werd ik van. U
afgetrokken door mijn eigen gewicht, en ik zonk .zuchtend in
mijn ouden toestand terug, en het gewicht, dat mij naar
beneden trok, was de gewoonte van den zinnenlust". Dan
maakt hij met enkele woorden gewag van de sporten der
ladder, die voert van de laagste zinlijke kennis tot de hoogste
geestelijke kennis: louter zintuigelijke gewaarwording, zinlijke
waarneming, voorstelling, de ordenende en verbindende rede,
de rede, die God in de dingen ziet. Op den laatsten sport
kwam hij tot datgene, wat is, tot het werkelijk zijnde, als in
een moment van aarzelend schouwen, zegt hij. „Toen erkende
ik Uw onzichtbaar wezen, dat in het geschapene verstaan
wordt, maar ik vermocht niet het geestesoog vast daarop te
richten, en teruggeworpen in mijne zwakheid en weer teruggegeven aan mijn gewone voorstellingen, nam ik niets mede dan
een smachtend aandenken, dat als het ware terugverlangde
naar den reuk van een spijze, die ik nog niet genieten kon."
En dan heet het ten tweede male: „ik zocht den weg en het
vermogen om U te genieten (f rui Deo) , maar ik vond dien
weg niet, totdat ik omhelsde den M i d d e l a a r Gods e n
der menschen, den mensch Christus jezus, die
daar is God boven alles, geprezen in eeuwig~
heid,dieonstoeroeptenzegt: ik ben de weg, de waarh e i d e n h e t 1 e v e n, die de spijze, voor wier genot ik te
zwak was, verbond met het vleesch; want h e t W o o r d
w e r d v 1 e e s c h, opdat Uwe wijsheid, waardoor Gij alles
geschapen hebt, voor onzen kinderlijken staat melk werd."
Dan vertelt hij, ten derden male, dat hij er nog niet toe
gekomen was om zich als een vermoeide aan de voeten van
zijnen Heer neer te werpen. Hij verstond nog niet Christus'
vernedering, „hij dacht nog anders," zegt hij, „over Christus,
en hield hem voor een man van uitnemende wijsheid, uit
een jonkvrouw geboren om een voorbeeld te geven van de
verachting der tijdelijke goederen ter verkrijging der onsterf e~

353
lijkheid. Welke geheimenis er besloten ligt in dat: h e t
Woord is vleesch geworden, kon ik zelfs niet ver~
moeden. Ik redeneerde nog driest als iemand, die grondig
onderricht is; ik zou, had ik niet in Christus, onzen Verlosser,

uwen weg gezocht, niet grondig onderricht maar te gronde
gericht zijn geworden. Ik was vol van mijne straf, ik weende
niet, maar werd ook nog opgeblazen in mijne wijsheid."
Totdat hij getemd, ingetoomd (mansuefactus) werd door
de H. Schriften, totdat „zijne wonden werden aangeraakt
-door Gods genezende hand." Nu ziet hij klaar den weg,
die Christus is, en met gretig verlangen grijpt hij naar de
H. Schrift en inzonderheid naar den apostel Paulus. Nu
verstaat hij „dat door Christus h e t h a n d s c h r if t, d a t
tegen ons was, is uitgewischt." En dan gaat hij
voort, met loskomenden jubel: „dàt staat in de boeken der
Platonici niet. Op hun bladen staan de trekken van deze
vroomheid niet, niet de tranen van deze belijdenis, niet s
van uw offerande: een gebroken geest, een
gebroken en verslagen hart, niets van de
beloofde stad en van het onderpand des H.
Geestes, niets van den beker onzer verlossing.
Niemand zingt daar: „zal mijne ziel niet stil zijn tot
God? Want Hij is mijn heil, mijn God en mijn
Verlosser, mijn hoog Vertrek, ik zal niet meer
w a n k e l e n. Daar hoort niemand Hem, die roept: kom t
,allen tot Mij, die vermoeid en beladen zijt. Zij
versmaden het van Hem te leeren dat Hij zacht~
moedig is en nederig van hart. Want Gij hebt
deze dingen voor de wijzen en verstandigen
verborgen en hebt ze den kinderkens geopenr
baard." Het hoofdstuk wordt dan besloten met een
fraaien passus, waarin de tegenstelling nog weer in een
beeld wordt uitgewerkt.
Ik deelde dit alles met Benige uitvoerigheid mee om eens
,
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uit de stukken aan te toonen waarom het Augustinus gaat,
waarom het hem met klare bewustheid gaat t e g e n o v e r
het Neoplatonisme. Alles komt altijd weer terug tot h e t
middelpunt: het Woord is vleesch geworden. Hier is alles
behalve een dor leerstuk, men noemt leerstukken immers
zoo gaarne dor! Voor Augustinus is hier nog wel iets
anders dan „dogmatisch Christendom," dat hij van zich zou
kunnen afschudden. Geen wonder, hij kent zijn Neoplatonici.
Zijne ziel moet teruggebeefd hebben van de strakke en ijzige
zelfgenoegzaamheid van dat. Eene, dat zich nooit meedeelt,
nooit iets van zijn wezen meedeelt, dat altijd zich zelf v o o r
z i c h z e 1 f s p a a r t, voor hetwelk alle schepsel ten slotte
aanhangsel en overtolligheid is. In dat aan^
hangsel is er trek en trekking naar het Eene, maar in dat
Eene is er geen trekking naar het aanhangsel. Thans verstaat

hij wat het zegt dat God zijn eigen Zoon niet g e s p a a r d
h e e f t, dat wie Christus aanneemt, de macht, het recht
ontvangt e e n k i n d v a n G o d te zijn. In de vleesch~
wording des Woords voelt en smaakt hij de s u b s t a n t i e e 1 e
mededeeling van God, de persoonlijke, vleesch geworden
Liefde, die afdaalde in de diepte van zijn zonden-nood en
zich ontfermde. Nu weet hij eerst wat r e 1 i g i ie is! „Dit
alles", zegt hij, „drong mij wonderbaar diep in de ziel en
ik beefde ". Nog eens, hier is wel iets anders dan een dor
leerstuk, waarbij niemand beven kan, hier blijkt het dat in
de diepste kern van het dogme een loflied sluimert. Zoo
sober en goed formuleert Zeller de klove, die hier is, als
hij zegt: „het Christendom leert een a f d a 1 e n d e r G o d
h e i d tot in de onderste diepten der menschelijke zwakheid,
het Neoplatonisme verlangt een v e r h e f f i n g v a n d e n
m e n s c h tot bovenmenschelijke goddelijkheid". In deze
sobere woorden is het kardinale punt juist getroffen.
,

,
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II. Ik geef thans nog een staal van Christelijke mystiek.
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Dit kan minder uitvoerig zijn, omdat ik den Christelijken
grondslag als bekend onderstel. Om het verband met Luther,
d. w. z. om wederom een duidelijke historische reactie te
hebben, kies ik het beroemde boekje: die d e u t s c h e
Theologie (Theologia deutsch) 1 ). Als bekend is,
werd het boekje door Luther gevonden en door hem eerst
gedeeltelijk en later in zijn geheel uitgegeven. In dit kleine
geschrift draagt de mystiek een overwegend quietistischen
stempel. Het blijkt reeds dadelijk uit het opschrift boven het
vijfde hoofdstuk: wie man das verstenen soli dasz
man weislos, willenlos, lieblos, begierdelos,
erkennlos, and desgleichen werden soli. Het
heele boekje is ontwikkeling van deze gedachte. De alge~
meene grondslag is Christelijk, maar die grondslag is er als
stil fundament. Op dit stille fundament staat een zelfstandige
bouw van mystieke gedachten en exercitiën. De gedachten~
gang is in 't kort deze. De schrijver verstrikt zich niet in al de
subtiele abstracties van Pseudo-Dionysius over God, maar
de invloed van den laatste is, reeds in het begin, duidelijk
herkenbaar. Later wordt Pseudo-Dionysius zelfs met name
en met instemming vermeld. „God is aller dingen wezen en
is in zich zelf onveranderlijk en onbewegelijk. Hij verandert
en beweegt alle andere dingen. Maar het gedeelde of onvolr
komene is datgene, wat uit dit volkomene ontsprongen is,
evenals een glans of een schijn, die uitvloeit uit de zon
of uit een licht, en iets schijnt, dit of dat. En dit heet
creatuur, en geen van deze gedeeldheden is het volkomene.
Het gedeelde is begrijpelijk, kenbaar en kan uitgesproken
worden. Maar het volkomene is voor alle creaturen als
creaturen onbegrijpelijk, onuitsprekelijk en onkenbaar „in dem
1 ) Ik gebruik de door Dr. Franz Pfeiffer bezorgde uitgave, Ode oplaag,
1900. Pfeiffer geeft naast den tekst, die geschreven is in de ,,Mitteldeutsche
Mundart", een transcriptie in gewoon Duitsch, Voor het in den tekst geciteerde zie men Pfeiffer's boekje passim.
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als kreatur". Daarom noemt men het volkomene niet, want het
is niets van deze alle. De creatuur als creatuur kan het vol~
komene niet kennen noch begrijpen, noemen noch denken".
Zal de mensch dus God waarlijk kennen, dan moet hij
zich vrijmaken van al het creatuurlijke. „God, die het hoogste
goed is, wil zich voor niemand verbergen, als Hij slechts een
aandachtige ziel vindt, die geheel gereinigd is van alle
creaturen. Want voor zooveel wij ons vrijmaken van de
creaturen, in die mate worden wij ontvankelijk voor den
Schepper, en dat noch minder noch meer ... Want in welke
creatuur dit volkomene gekend zal worden, daar moet creatuur lijkheid, geschapenheid, ikheid, zelfheid en dergelijke alles verloren en te niet worden. Dit bedoelt .het woord van St. Paulus:
als het volkomene komt (d. i. als het gekend wordt) , zoo wordt
het gedeelte (d. i. creatuurlijkheid, geschapenheid, ikheid,
zelfheid, mijnheid) , alles versmaad en voor niets gehouden .. .
Want buiten en zonder het volkomene is er geen waar wezen.
Wat uitgevloeid is uit het volkomene, dat is geen waar
wezen ... , maar het is een toeval of een glans of een schijn,
die geen wezen is of geen wezen heeft anders dan in het
vuur, waar de glans uitvloeit, of in de zon of in -een licht ".
De zonde bestaat daarin dat „de creatuur zich afkeert van
het onveranderlijk Goed en zich keert tot het veranderlijke,
het gedeelde en onvolkomene, en allermeest tot zich zelf . .
Dit was ook de val des duivels, die zich inbeeldde dat hij
ook iets was en dat iets het zijne was en hem toebehoorde.
Deze inbeelding en zijn ik „und sein Mich, sein Mir and
sein Mein," dat was zijn afkeeren en zijn val. Zoo is
het nog."
Den weg, die tot terugkeer leidt, kan men raden. Het is
de bekende mystieke weg: loutering, verlichting
en „wesenhafte" vereeniging met God. Of
als andere mystieken het uitdrukken: de ziel moet „entbildet,"
„gebildet" en „uberbildet" worden. In het veertiende hoofd~
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stuk handelt de schrijver van de drie graden, die den
mensch voeren en brengen tot de rechte volkomenheid."
Het heet daar: „nu moet men weten dat niemand verlicht
kan worden, dan wie te voren gereinigd of gelouterd of
ontledigd is. Ook kan niemand met God vereenigd worden,
tenzij hij te voren verlicht is. En daarom zijn er drie wegen.
Vooreerst de reiniging, ten tweede de verlichting, ten derde de
vereeniging. De r e i n i g i n g behoort bij den aanvangenden
of boetenden mensch, en geschiedt op drievoudige wijze:
met berouw en leed over de zonde, met een geheele biecht
met volkomen boete. De v e r 1 i c h. t i n g behoort bij den
toenemenden mensch, en geschiedt ook op drievoudige wijze:
in versmading van de zonde, in beoefening van de deugd
en goede werken en in gewillig lijden van alle aanvechting
en wederwaardigheden. De v e r e e n i g i n g betreft den volkomen mensch en geschiedt weder op drieërlei wijze: in
reinheid en louterheid van het hart, in goddelijke liefde en
in beschouwing van God, den Schepper van alle dingen."
Is Christus in dit alles niet? Het antwoord is: in zoover
als een mensch om te komen, waar hij zijn moet, moet leven
„het leven van Christus," „hetwelk is het edelste en beste
leven, dat er ooit was of ooit worden kan." Door dit leven
van Christus te leven, door gehoorzaamheid en zelfverloor
chening, door te sterven aan al het creatuurlijke en bovenal
aan zich zelf, komt de mensch tot volle vereeniging met God,
tot eenwording met God, tot Godswording. God nam in
Christus de menschelijke natuur aan en werd „vermenscht,"
en de mensch werd „vergottet." Zoo moet God ook in ons
„vermenscht" worden en wij „vergottet" in Hem. „Zie,
hoewel geen mensch zoo gansch louter en volkomen zijn kan
als Christus was, zoo is het toch voor een iegelijk mensch
mogelijk daar zóó dicht bij te komen, dat hij goddelijk en
„vergottet" heet en is." Hoe meer gehoorzaamheid er is,
hoe meer het „Mein, Ich, Mir, Mich," d. i. de ikheid en
;

358
zelfheid in den mensch afneemt, des te meer neemt Gods
ik, dat is God zelf toe in den mensch ... „Het Eene (men
denke aan Plotinus) , het Eene alleen moet in de ziel zijn.
Nu zou men kunnen vragen: wat is dit Eene? Het is noch
dit goed noch dat goed, dat men noemen, kennen of toongin
kan, maar het is alles en boven alles. Ook behoeft het niet
in de ziel te komen, want het is reeds daarin, maar het is
daar ongekend. Als men zegt dat men daartoe moet komen
of dat het in de ziel moet komen, beteekent dit dat men
het zoeken, ervaren en smaken moet." „God en mensch
moeten volkomen vereenigd worden, zóó dat men in waarheid
spreekt dat God en mensch één ding zijn . . . Waar dezeware eenigheid gestadig werkt, daar is de ware Christus en
anders nergens . . . Waar het liefelijke, deemoedige leven
van Christus is, daar is ook Christus, en waar zijn leven
niet is, daar is Christus ook niet ... En daarom, waar God
mensch is of in een „vergotteten" mensch is, daar wordt
over niets anders geklaagd dan over de zonde, en er is geen
ander leed."
Uit dit korte overzicht 1 ) heeft men zeker gemerkt hoe
groot de invloed van Pseudo-Dionysius en, over de brug
van dezen, ook van Plotinus in de mystiek van het kleine
boekje is. Krachtens den Christelijken grondslag, het Chrisr
telijk klimaat is er natuurlijk niet de strakheid van het Eene
van Plotinus; die strakheid is veeleer gebroken door Christus,
God wordt mensch in Hem, maar Hij moet het nu ook in
ons worden. Op het stille fundament der menschwording
Gods in Christus, dat zelden genoemd wordt, op dit stille
fundament worden wij „vergottet," worden wij in onze mate
Christus. Hier is de Theosis, als bij Plotinus, wat latere dog~
matici genoemd hebben deificatio of Christificatio.
1 ) Het overzicht in Herzog's R. E. (oude en nieuwe uitgaaf) is zeer
onvoldoende.
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Ook verschilt de weg, die tot het doel moet leiden, hierin
dat de mystieke oefeningen bij onzen schrijver toch altijd
een zedelijken stempel dragen, verzwakt intusschen door de
quietistische richting. Van extase of dergelijke merkt men
niets. De weg is in hoofdzaak navolging van het leven van
Christus, disciplineering en dooding van den eigen wil,
gehoorzaamheid, overgave, gelatenheid.
En nu wederom de historische reactie. Weet gij wel, vraagt
iemand wellicht, dat Luther zoo hoogelijk ingenomen was met
het gevonden boekske? Dat is mij bekend. Het is mij bekend
dat hij den Hen Dec. 1516 aan Spalatinus een exemplaar zond,
o. a. met de volgende woorden: „noch in de latijnsche, noch in
onze taal heb ik een theologie gezien, die gezonder is en
meer met het Evangelie overeenstemt dan deze. Proef er
van, en zie hoe liefelijk de Heer is, als gij eerst geproefd
en gezien hebt hoe bitter datgene is wat wij zijn ". Maar
er moet ons ook iets anders bekend zijn. Er moet ons bekend
zijn dat er in Luther's leven geweest is een innerlijke
dramatiek, die nog belangwekkender is dan de, uitwendige.
Citaten en data geven hier weinig. Een beroep op bepaalde
plaatsen bij Luther beteekent daarom niet alles, omdat wie
zich op hem beroept, zal merken dat hij een weinig onberekenbaar is. Niet Luther heeft immers g e f o r m u 1 e e r d,
dat is het werk van Melanchton geweest. Het geduldig,
dialectisch vastleggen en stempelen van een formule lag niet
in de lijn van Luther's intuïtieven geest. Maar met dat al,
de gouden draad van zijn innerlijke ontwikkeling kan met
eenige inspanning gemakkelijk gevonden worden. Hoe spant
het in dit leven! Van buiten bijna onafgebroken strijd en
beroering, van binnen aanvankelijk en nog geruimen tijd de
machtige bekoring van het gevonden boekje, de machtige
bekoring en toch ook spoedig daarnaast het instinctief besef
van het bedenkelijke der sterke overhelling naar deze zijde,
een besef, dat steeds minder instinctief, steeds meer bewust
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werd. Het aanvangspunt van den gouden draad ligt in de
cel, waar hij de blijde zekerheid van de vergeving zijner
zonden verwerft. Maar wat verworven wordt in de religieuze
ervaring, is daarmee niet tegelijk verworven in de wereld.
van ons denken. Zoo is het ook bij Luther. Wie nu
nauwkeurig zijn innerlijke ontwikkeling volgt, ziet den gouden
draad zich gaandeweg opbuigen, met schommelingen zeker,
maar die de richting niet veranderen, zich steeds meer
opbuigen naar het o b j e c t i e v e. Het is geweest een worsteling om het objectieve. Steeds klaarder voelde hij hoe in
deze mystiek, wier bekoring hij kende, hoe ten slotte in alle
mystiek het gevaar school om dit objectieve, met name den
objectieven Christus ongemerkt geheel of nagenoeg geheel
in te trekken in het vrome subject. Wat hem in de machtige
zuiging van de mystiek deed standhouden was drieërlei:
a. zijn ethisch Godsbegrip (tegenover het mystiek-negatieve) ;
b. zijn uitgaan van de religieuze ervaring, de ervaring van
zonde en genade: het „redigi in nihilum" van de mystieken
werd door hem niet mystisch opgevat, maar als afwezigheid
van verdienste en behoefte aan genade; c. wat Harnack
noemt de „Gleichung" van heilszekerheid en geloof: daarmee,
zegt Harnack zoo juist, heeft Luther de mystiek overwonnen .
Zoo heeft bij Luther dei gravitatie naar het ob j ectieve de vergeving der zonden in Christus en haar posi~
tieve zijde: de aanneming tot kinderen, steeds meer in
het middelpunt gebracht. Ten slotte stond in het middelpunt
van alles het zaligmakende, zondenvergevende Woord van
God, de sacramenten waren enkel het v e r b u m v i s i b i 1 e.De echt Paulinische formule: „waar vergeving der zonden is,
daar is ook leven en zaligheid," welke formule eeuwen lang
geen geschiedenis gehad heeft (Harnack), is door Luther weer
-geschiedenis geworden.
Nog eens, het is werkelijk al te
dwaas zich zoo zonder meer te beroepen op de een of andere
uitspraak van Luther. Men zou inderdaad vij f derlei Luther
,

,
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kunnen onderscheiden. Er is natuurlijk, in 't algemeen, een
reformatorische Luther, er is, in den aanvang, een
R o o m s c h e Luther, er is, bij anticipatie, een o s i a nr
d r i s c h e Luther, er is een m y s t i e k e Luther (onder den
invloed der mystiek) , er is een A u g u s t i n i s c h e Luther
(onder den invloed van Augustinus). Wie hier i n 's B 1 a u e
h i n e i n citeert, doet niet veel anders dan zich zelf gelijk geven.
Wij zijn zoo langzamerhand gekomen in het hart van de
vraag naar het wezen des Christendoms. Luther heeft,
meen ik, eens het Christendom genoemd den godsdienst der
schuldvergeving. Zou deze intuïtieve geest daarmee het juiste,
de kern van de zaak getroffen hebben? Hij bedoelt natuurlijk
schuldvergeving niet maar negatief, maar met haar positieve,
daarvan niet los te maken keerzijde: de aanneming tot
kinderen. Zou hij het juiste getroffen hebben? Het heeft er
alles van, als wij een oogenblik rondzien op het terrein van
religie en speculatie. Is het toch niet bizonder merkwaardig dat
de idee van vergeving nergens goed, nergens werkelijk hechten
wil dan in Israël en in het Christendom? Hier is toch wel iets
van het Paulinische: „niet opgeklommen in het hart des
menschen!" Men heeft hoog opgegeven van de Babylonische
boetpsalmen, maar de „vergelijkende" menschen hebben ook
hier de kern voorbijgezien: zij hebben het gelijke en gelijkende
voor het eigene gehouden. Het komt immers aan op de zedelijk-.
religieuze schatting van de begrippen zonde, schuld, barmhartigheid, vergeving. Genezing schenken en zonden toedekken
zijn in Babel synonieme begrippen 1 ) . Noch in de Indische,
noch in de Neoplatonische mystiek is er voor de idee der
zondenvergeving zelfs een duimbreed plaats. Ook in de
Christelijke mystiek treedt deze idee geheel in de schaduw,
zij gaat volledig schuil achter het fijne netwerk van mystieke
1 ) Zie Chantepie de la Saussaye's L e h r b u c h der Religion sgeschichte 1905. I, p, 323.
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exercitiën, alles wordt ten slotte voltrokken op de immanente
lijn van het subject. Kort en goed zegt Harnack: „omdat
zij (de mystiek) de rots des geloofs niet onderkend heeft,
heeft zij slechts aanwijzingen tot een progressus infinitus (tot
God) kunnen geven, maar niet laten opkomen het vaste
gevoel van een zeker bezit" 1
Hetzelfde zien wij in de theosophie van onze dagen.. Als ik
voor het oogenblik haar fantastische pogingen om het wereldverband wetenschappelijk te verklaren, mag daarlaten, zou men
kunnen zeggen dat deze theosofie vast ligt aan het Paulinische
woord; zoo wat de mensch zaait, dat zal hij ook maaien.
Het Karme, d. w. z. het zedelijk product van uw leven heeft
u gegrepen en laat u niet los, totdat gij, in dikwijls tallooze
incarnaties, den laatsten penning betaald hebt. Deze uit~
drukking uit het Evangelie gebruikt men daar gaarne. Aan
den greep van de wet der causaliteit op het gebied van uw
zedelijk en geestelijk leven ontworstelt gij u niet dan door
het bedreven kwaad te boeten, uit te lijden, door te boeten.
Geen druppel genade of ontferming, geen druppel vergeving
neemt men aan!
Bizonder merkwaardig is ook, in dit verband van gedachten,
de speculatie van Kant. Aan het slot van zijn K r it i k
der praktischen Vernunft zegthijinditmaalschoone
taal: „twee dingen vervullen het gemoed met altijd nieuwe
en toenemende bewondering en ontzag, hoe meer en aan~
houdender het nadenken zich daarmee bezighoudt: d e g er
stemde hemel boven mij, en de zedewet in mij".
Deze twee zijn hem zoo vast en zeker, dat hij „ze vóór zich
ziet en onmiddellijk verbindt met het bewustzijn van zijn
existentie ". Hier reeds vragen wij: moet er toch niet drieërlei
vastheid zijn: de vastheid van den sterrenhemel, de vastheid
van de zedewet en ... de vastheid van de v e r v u 11 i n g der
) .

1)

Grundriss etc. II, p, 65.
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zedewet?. Maar laten: wij Kant verder hooren. Zou men willen
g elooven dat hij zijn bekenden categorischen imperatief eigen~
lijk logisch opheft in het hoofdstuk van zijn K r it i k d e r
praktischen Vernunft: die Unsterblichkeit
der Seele, als ein Postulat der reinen prakt i s c h e n V e r n u n f t? 1 ) Het heet daar in een Duitsch, dat
nooit met eenige stijl-overweging in aanraking is gekomen en
dat ik, in vertaling, zoo goed mogelijk weergeef, als volgt: „de
bewerking van het hoogste goed in de wereld is het noodwendig object van een door de zedewet bepaalbaren wil.
Hierin nu is de volkomen overeenstemming der
gezindheden met de zedewet de opperste voorwaarde van het
hoogste goed. Zij moet dus even goed mogelijk zijn als haar
object, omdat zij vervat is in hetzelfde gebod om dit object
te bevorderen. De volkomen overeenstemming evenwel van
den wil met de zedewet is h e i 1 i g h e i d, een volkomenheid,
waartoe geen redelijk wezen der zinlijke wereld in eenig
tijdpunt van zijn bestaan in staat is. Daar zij intusschen
toch als praktisch noodwendig geëischt wordt, zoo kan zij
slechts aangetroffen worden in een tot i n het oneindig e
gaanden P r o g r e s s u s naar die volkomen overeenstemming,
en is het naar de beginselen der zuivere praktische rede
noodwendig zulk een praktisch voortschrijden als het reëele
object van onzen wil aan te nemen . . . De stelling van de
zedelijke bestemming onzer natuur om namelijk slechts alleen
in een in het oneindige voortgaande vordering tot de vol~
komen overeenstemming met de zedewet te kunnen komen,
is van het grootste nut, niet enkel met betrekking tot de
tegenwoordige aanvulling van het onvermogen der speculatieve
rede maar ook ten opzichte van de religie. Bij ontstentenis
,

1 ) Ook Chr. Schrempf komt tot deze conclusie, in zijn belangrijk
geschrift: die christliche Weltanschauung and Kant's

sittlicher Glaube, 1891, o.a. p. 43. 44.
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daarvan wordt of de zedewet van haar h e i 11 g h e i d geheel
„abgewurdigt", doordat men haar voor zich verdraait als
inschikkelijk (indulgent) en op deze wijze zich aanpassend
aan onze behagelijkheid, of ook men spant zijn roeping en
tegelijk zijn verwachting op een onbereikbare bestemming,
n.l. een gehoopte volkomen verwerving van de heiligheid des
wils, waarbij men zich verliest in dweepzieke, met de zelf
kennis volkomen strijdige theosophische droomen. Door
beide wordt verhinderd het onophoudelijk streven naar een
stipte en doorgaande opvolging van een streng onkreukbaar,
en toch niet idealisch, maar waar redegebod. Voor een
redelijk, maar eindig wezen is slechts de Progressus in het
oneindige, van de lagere tot de hoogere trappen der zedelijke
volkomenheid, mogelijk. De Oneindige, voor wien de „Zeit-bedingung" niets is, ziet in deze voor ons eindelooze reeks
het geheel der overeenstemming met de zedewet, en de
heiligheid, die zijn gebod onverpoosd wil om in overeenstem~
ming te zijn met zijn gerechtigheid in het aandeel, dat hij
voor ieder aan het hoogste goed bestemt, is geheel aan te
treffen in een eenige intellectueele aanschouwing van het
bestaan van redelijke wezens" 1
Als wij ons nu loswinden uit dezen moeizamen, zwoelen
passus, dien ik, door splitsing hier en daar van een volzin,
nog verduidelijkte, komen wij toch in een zeer vreemd
stel van gedachten. Men maakt zich wel eens vroolijk over
het gebrekkige van kerkelijke leerbepalingen, dat ook mij
wel niet ontgaan is, maar voor mijn besef zijn ook hier zeer
groote gebreken. Voor zoover ik zien kan, komen wij in een
ontontwarbaar net van tegenstrijdigheden. 1 0 . Kant begint
met te poneeren het absoluut karakter, de absolute onverr
brekelijkheid der zedelijke eischen. De volkomen overeen~
r

) .

1 ) Ik citeer naar de uitgaaf van J. H. von Kirchmann (Band 28 van
de Phil osophische Bibliothek) vierte Aufl3ge, p, 146 en v.-
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stemming der gezindheden met de zedewet, d.w.z. de
heiligheid is opperste voorwaarde van het hoogste goed. Zij
moet even mogelijk zijn als haar object. Onmiddellijk daarop
heet het: tot deze heiligheid evenwel, tot deze volkomenheid
is geen redelijk wezen in eenig tijdpunt van zijn bestaan in
staat. Dat wil dus zeggen: die heiligheid, die volkomenheid,
die volkomen overeenstemming met de zedewet is voor ons
niet mogelijk. Zij moet mogelijk zijn en . . . zij is toch ook
weer niet mogelijk, en dat niet, omdat wij zondige, maar
omdat wij eindige menschen zijn. Toch is die volkomen
overeenstemming met de zedewet in zekeren zin weer wèl
mogelijk, n.l. door vervanging van de geëischte volkomen
overeenstemming door eene in het oneindige voortschrijdende,
benaderende overeenstemming. Maar vervangen is hier o ph e f f e n: volkomen overeenstemming wordt geëischt, met
benaderende overeenstemming moet men het, als eindig
wezen, doen. En dat voor altijd. Een progressus in infinitum
komt immers nooit tot rust: men is voortdurend op weg naar
de volkomenheid, men bereikt haar nooit. Noem de volkomen
overeenstemming met de zedewet A., dan krijgen we: A.
wordt gezocht in den oneindigen voortgang tot A., d. w. z.
in niet -A. Maar ook, de afstand, die ons scheidt van de
volkomen overeenstemming, blijft hier eigenlijk altijd even
groot: „met de gehoopte toekomstige toeneming van onze
natuurvolkomenheid gaat gepaard een toeneming van onze
plichten." Het ideaal wijkt steeds, naar mate wij dichter bij
het ideaal komen. Ten slotte: onze eindigheid is natuurlijk
geen zedelijk, maar een metaphysisch gebrek, waarover wij
ons moeilijk verantwoordelijk kunnen rekenen.
2°. Wat is toch eigenlijk een progressie in het oneindige
naar de volkomen overeenstemming, wat is benaderende
vervulling van absolute eischen? Dit komt, als ik wèl zie,
neer op een kwantitatieve opvatting van het zedelijke. Voorts,
een benaderende vervulling is logisch toch ook een gedeelte~
-
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lijke niet~vervulling. Mag een gedeeltelijke vervulling ons
zwaarder wegen dan een gedeeltelijke niet-vervulling? Telt
de voortgang wel, het achterblijven niet? En hoe komt de
zaak te staan, als er geen voortgang is, als er, onder de
werking van het „radicale Bose," stellige niet~vervulling,
stellige overtreding der zedelijke eischen is? Kant zelf vindt
(Religion innerhaib der Grenzen der blossen
V e r n u n f t) in de menschelijke natuur een hang tot om~
keering van de zedelijke orde der drijfveeren van het handelen. De mensch, zegt hij, is geneigd de drijfveer der zelfliefde
en haar neigingen tot voorwaarde te maken van de opvol~
ging der zedewet. Deze hang is, omdat hij ten slotte gezocht
moet worden in een vrije willekeur, moreel kwaad, en dit
kwade is radicaal, omdat het den grond van alle maximen
bederft. Deze hang en dit bederf steken, zouden wij
zeggen, toch wel vreemd en donker af bij de lichtvolle
approximatieve vervulling. Men weet hoe ruw de fijne
Göthe, in een brief aan Herder, getoornd heeft tegen dit
„radicale Bose": Kant had „ireventlich" zijn philosophischen
mantel bemorst met de schandvlek van het „radicale Bc se,"
opdat toch ook Christenen aangelokt zouden worden om den
zoom te kussen." Dit is een der weinige onedele woorden
van den man, die zooveel edele woorden heeft neergeschreven.
3°. Moet God, in het verband van Kant's gedachten,
niet tevreden zijn met een fictie? De Oneindige ziet in deze
voor ons eindelooze reeks het geheel der overeenstemming
met de zedewet. In een noot zegt Kant nog: onze voortgang,
hoewel die betreft een in het oneindige boven ons liggend.
doel, geldt voor God toch als bezit. Dat wil toch zeggen:
de som, het bedrag van immers altijd gebrekkige approximaties
wordt door God gezien als, gehouden voor volkomen overeenstemming met de zedewet. Is hier geen fictie? Ziet God
nooit iets anders dan approximatie? 't Is wel merkwaardig
dat onder deze gedachten toch eigenlijk ook schuilen de
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begrippen van toerekening en niet--toerekening. Niet toegerekend wordt de achterstand, het niet~bereikte, dat er voortdurend is, toegerékend wordt, wat er niet is: de volkomen.
overeenstemming met de zedewet.
4 0 • Kant zegt dat zijn leer van een Progressus in infinitum.
naar de volkomenheid van het grootste nut is. Bij ontstenr
tenis daarvan wordt de zedewet van haar heiligheid beroofd.
Er is dan of zedelijke slapheid of dweeperij. Mij dunkt, e r
is hier een derde, n.l. werkelijk schuld belijden en vergeving
aannemen. Er is de adel van de eerlijke bekentenis: i k heb
g e z o n d i g d. Hier troost men zich niet over zijn onvolkor
menheid met een nieuw streven, dat immers altijd weer
weer nieuwe onvolkomenheid insluit. Hier eerst wordt de
heiligheid, „die Gods verbod onverpoosd wil," werkelijk
gehandhaafd, immers niet verrekend met de som van altijd
gebrekkige approximaties.
Ik stond bij een en ander eenigszins uitvoerig stil om aan
te toonen dat het ook in andere kringen nog niet zoo gaaf
gesteld is met de logische schakeling der gedachten. Ik kan
niet anders zien dan dat Kant in het besproken Hoofdstuk_
zijn categorischen imperatief opheft. Hij zelf maakt zich,
onbedoeld zeker, schuldig aan wat hij ducht in anderen.
„Herabwurdigung" van de heiligheid der zedewet. Hoe hardnekkig is zijn stil, onuitgesproken opzet om uit zijn denkwereld uit te houden de gedachten van zonde en schuld,
schuld en genade. Had ik geen gelijk, toen ik zeide dat de
idee van vergeving nergens goed hechten wil dan in Israël
en in 't Christendom? 't Is of men er niet aan wil. Inderr
daad, men wil er nergens aan. De vraag brandt hier: zou
datgene, waar een mensch niet aan wil, ten slotte zijn medicijn
zijn? De idee van vergeving der zonden is, goed beschouwd,
iets wonderlijks, zij is op geestelijk terrein wat het wonder
op physisch gebied is. Vinet formuleert het zoo goed, als
hij zegt: God neemt in de vergeving der zonden ons schuldig
,

368
verleden terug, d.w.z. God noemt ongedaan, wat toch gedaan
is, God maakt ongedaan, wat toch gedaan is. Dit is iets
wonderlijks. Hier is ook toerekening en nietstoerekening,
die, als men weet, in het Christendom verbonden worden met
Christus, met zijn persoon en werk. Het is natuurlijk ons
allen bekend hoe dor scholastisch het mysterie, dat hier is,
uit elkander genomen kan worden. Dat moeten wij niet
doen, maar wij moeten wel trachten dit mysterie beter en
vruchtbaarder te verstaan. Vooral door de tegenstelling van
de Neoplatonische speculatie blijkt het zoo zonneklaar dat
de twee centrale dogmen van het Christendom (dogmen nu
genomen in den zin, waarin er een loflied in sluimeren kan)
zijn: de Vleeschwording des Woords en de
Verzoening. Wat is Vleeschwording des Woords anders
dan de mededeeling in Christus van Gods wezen, van zijn
liefdewezen? Er is slechts drieërlei verhouding tot God. Er
is de dynamische verhouding tot God, d. w. z. alles, wat is,
is product van zijn kracht. Er is de moreele verhouding.
d. w. z. de mensch - staat tegenover zijn God als zedelijken
Wetgever. Er is de mededeeling van het eigen leven, van
het eigen hart Gods, de mededeeling van een liefde, d i e
z i c h n i e t s p a a r t. Wij verstaan hiervan reeds iets onder
elkander, als wij menschen ontmoeten, die zich zelf altijd
sparen, die zich nooit volkomen geven, die hun naaste doen
bevriezen.
V e r z o e n i n g ligt in het verlengde van de Vleeschwording
des Woords. Wij zeggen er immers dit mede dat Christus
niet docetisch buiten ons leven is blijven staan, dat Hij
werkelijk ingegaan is in ons leven, in onze smarten, in onze
zonden, zóó ingegaan dat een apostel het heilig - gewaagde
woord kon neerschrijven: want dien, die geen zonde gekend
heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden
worden rechtvaardigheid Gods in hem (2 Cor. 5 : 21).. Dit
mysterie doorgronden wij zeker niet, omdat wij niet door~
,
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gronden wat Liefde is. Voor mijnelven maak ik dikwerf,
op eenvoudige wijze, duidelijk wat verzoening is, door wat
geschied is aan den Jordaan. Men zegt gewoonlijk dat de
Heer daar gewijd is tot zijn ambt. Maar dat is toch zeker
de peripherie, er ligt iets achter. Wat is daar geschied aan
den Jordaan? Een groote ontroering was door de prediking
van den Dooper gekomen in de gewetens der menschen,
een ontroering zoo groot, dat zelfs Farizeën en Sadduceën
tot den doop van Johannes kwamen. Velen zullen ook wel
thuis gebleven zijn in Jeruzalem. Men kan zich voorstellen
dat daaronder wufte geesten waren, die lachten over hetgeen
daar gebeurde aan den Jordaan. Ik vermoed dat er ook
conservatieve geesten onder waren, die het uitnemend vonden
dat het volk, ik zeg het volk eens kwam onder den indruk
der aangrijpende prediking. Deze goedaardigen, die nooit het
komen van het Koninkrijk Gods speuren, waren misschien
wel bereid de zaak te steunen door comité of contributie.
Zij konden niet verstaan dat men in het Koninkrijk Gods
gratis in den Jordaan daalt. Onder de toestroomende
menigte is er ook Eén, dien Johannes spoedig herkent. Jezus
vraagt den doop van Johannes, den doop der bekeering tot
vergeving der zonden! Is er geen voorbehoud' Er is geen
voorbehoud. Op de zoo begrijpelijke sterke weigering van
Johannes zegt de Heer enkel: laat nu af, want aldus betaamt
ons alle gerechtigheid te vervullen. De vervulling van a 11 e
g e r e c h t i g h e i d is hier nu: indalen met zondaars in het
water van den Jordaan, zich één weten, zich één voelen, zich
één maken met zondaars, met hen èn, omdat Hij de heilige
is, dus v o o r hen ondergaan den doop tot vergeving der
zonden. Hij draagt de zonden. Dit is verzoening, hier is - de
kern van het Evangelie. De kerk heeft zich in den loop der
eeuwen uitgeput, zich dikwerf moeten uitputten
de billijkheid gebiedt dit te erkennen
in pogingen om dit alles in
scherper bepaling te formuleeren. Wie beter formules heeft,
-
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geve ze. Maar dan zullen wij toch altijd in de betere formules
een anderen klank moeten vernemen, dan gehoord wordt in
het al te veel geprezen woord van Góthe: „von der Gewalt,
die alle Wesen bindei, befreit der Mensch sich, der sich
uberwindet". Hier spreekt de Stoa, niet het Evangelie. Het
blijve daarbij: de verloren zoon is volledig kind van het
oogenblik af dat hij in het Vaderhuis is, hij zal daar zeker
veranderen, maar zijn k i n d z ij n hangt niet en nooit af
van zijn k i n d w o r d e n. Dit is het Evangelie der genade
van Hem, die zijnen Zoon gezonden heeft, „opdat Hij dege~
nen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij
de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden" (Gal.
4 : 5) . Deze aanneming tot kinderen blijve de onlosmakelijke,
innig vertroostende keerzijde van de vergeving der zonden.
„Gij hebt ontvangen," zegt Paulus wederom, „den Geest
der aanneming tot kinderen, door welken wij roepen:
Abba, Vader!"

Het wordt tijd dat ik eindig. Ik zou mij gelukkig rekenen,
als ik tweeërlei mocht bereikt hebben: als ik n.l. sommigen
versterkt had in hun geloof, en als ik anderen, die heeten
of zeggen met het Christendom gebroken te hebben, tot de
overtuiging gebracht had dat achter de dogmen der Christer
lijke kerk nog wel iets anders ligt dan fossiele dingen, waar~
mee de cultuurmensch van onze eeuw zich op zijn best nog
slechts uit curiositeit inlaat. Ik weet welke moeilijkheden
tegenwoordig op den weg des geloofs gevonden worden.
Martin Kohler had goede reden om er een belangwekkend
opstel over te schrijven: waarom i s het i n den t e g e nr
woordigen tijd zoo moeilijk om tot een vast
g e l o o f t e komen? 1 ik deel het een ander, vrij en
)

1 ) Het opstel komt voor in Dogmatische Z e it fr a g e n, 1898, I,
p 110 en v.
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zeer verkort, uit dit opstel mee, meestal met mijn eigen
woorden.
a. Als men goed toeziet, is onze tijd, is het streven van
velen toch wel gericht op het uitwendige, het stoffelijke. Er
is een bewondering afdwingende stofbeheersching, maar deze
beheersching van de stof waarborgt toch allerminst, dat men
niet in anderen zin onder den greep der stof zou komen.
De rijke volheid, die de aardsche gezichtskring ontsluit, heeft
voor niet weinigen onwezenlijk of althans onzeker gemaakt
wat buiten en boven dien kring ligt. Welk een koortsachtig
jagen is er bij vele tijdgenooten naar vooruitkomen in deze
wereld, naar positie, naar succes. Welk een experimenteeren
op en met het leven! Er is, er komt wel veel vermoeidheid
in dezen wedloop. Hoe vreemd doet in veel kringen het zoo
heilig -rustige woord van den Apostel aan: „dewijl wij niet
aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men
niet ziet."
b.

Men heeft gezegd dat onze tijd een religieuze tijd is.

In 't algemeen moge dat zoo zijn of althans worden, maar
in den dieperen zin van het woord is dat stellig niet zoo.
Men vergelijke onzen tijd eens met de eeuw der Hervorming.
Toen vroeg men: wat is het ware Christendom? Nu vraagt
men, of ... vraagt men niet meer: is het Christendom waar~
heid? De vraag naar h e i 1, de vraag van Luther: hoe krijg
ik een genadigen God
deze vragen klinken in menigen
kring nagenoeg atavistisch.
c. Men heeft de beteekenis, den zin van het woord
g e l o o f op allerlei wijze verzwakt en verdonkerd. Hier,
door geloof te vervangen door rechtgeloovigheid, door ver~
standelijk voor waar houden, en elders door te vergeten dat
geloof een „vox relativa" is. Werkelijk geloof onderstelt
immers een eerlijk object. In veel kringen gebruikt men dan
ook het woord g e 100 f niet meer, het is geworden stem~
ming, vage religieuziteit, vaag idealisme, ondogmatisch
,
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Christendom, onbewust Christendom, Christendom zonder
historie. Altemaal stokken met één eind. Van de „rots des
geloof s" kan men slechts spreken met een weemoedigen
glimlach. Paulus zou voor Agrippa en Festus, en voorts in
zijn moeilijk leven zeker niet ver gekomen zijn met onbewust
Christendom!
d. Kahler noemt ook een gevoel van onzekerheid in veel
Christelijke kringen. Vele Christenen, zegt hij, zijn niet klaar
gekomen met zich zelf. Er is zooveel geloof, dat niet blij en
verzekerd kan worden omtrent zich zelf, zooveel geloof, dat
geen diepe, rustig gegroeide wortels heeft. Hoe weinig blijde
verzekerheid des heils is er, die toch onafscheidelijk is van
werkelijk geloof. Hoe weinig vastheid van geloof, die door
strijd en aanvechting wel geschokt, maar toch ook verkregen
wordt. Uit allerlei oorzaak wankelt de zekere bodem onder
den voet van niet weinigen, men tracht de oude steunsels
van het geloof in wezen te houden, maar zij willen de oude
draagkracht niet meer bewijzen, zij moeten zelf gesteund
worden. Hoe weinig onbevangen en stalend verkeer is er met
den Bijbel.
Dit alles is zeker niet te weerspreken, er zou nog meer
kunnen genoemd worden. Het wordt ons in den tegenwoorr
digen tijd inderdaad niet gemakkelijk gemaakt om tot een
vast geloof te komen. Maar wie daarin een onheilige verr
ontschuldiging zoekt, moet toch weten dat ook het ongeloof
zijn geduchte moeilijkheden heeft, of behoort te hebben.
Kierkegaard heeft ergens gezegd dat ongeloof in den diepsten
grond vertwijfeling is. In de salons en op de drukke markt
van het leven merkt men dat zoo niet, maar wie met zijn
ongeloof alleen durft zijn, merkt het wel. Wie werkelijk
ongeloovig is, moet zich onderwerpen aan een diep insnijdende
reductie van zijn innerlijk leven. Hij schakelt immers het
eeuwige uit zijn leven van iederen dag uit, hij schakelt het
eenwige los van geheel zijn aardsche bestaan: geen toekomst
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daagt over het graf. Zoo blijft enkel over het tijdelijke, het
vergankelijke, het voortdurend wegbrokkelende. Zal -een
streng zedelijk streven ons kunnen houden? De macht van
opvoeding en omgeving, de kracht van een streng karakter
vermag zeker veel voor den enkelen persoon, maar dit alles
zal toch niet kunnen verhinderen dat de last voor menschelijke
schouders dikwerf al te zwaar zal worden: wij moeten hier
alles dragen, terwijl niets ons draagt. Het onwankelbare, de
rots moet dan in ons zijn, terwijl alles buiten ons wankelt.
En wankelt er nooit iets i n ons? Velen zullen wegzinken in
een voorzichtig verdrag met het onvolkomene, het burgerlijk
geldende: de verloren zoon, die zich rustig voegt bij een van
de burgers van het vreemde land. Anderen zullen gegrepen
worden door den Renaissance-eisch, die tegenwoordig weer
met kracht vernomen wordt, den eisch om zich uit te leven ",
d. w. z. om alle moraal om te zetten in louter conventie.
De leer van een dubbele moraal ligt hier op . halfweg. Dan
wordt het een halen van het leven wat er van te halen is,
want het graf is immers het einde van alle geluk. Totdat
de groote reduceerende macht van den dood komt. die alles
voor goed opruimt!
Ik eindig. Tegenover dit alles heeft Christus' gemeente
een zware roeping, maar die immers niet te zwaar is voor
haar kracht, omdat haar kracht niet en nooit ligt in haar
zelf, maar altijd in Hem, die overwonnen heeft. Er
zou reeds zooveel gewonnen zijn, als maar in Christelijke
kringen dit ééne altijd verstaan werd dat een niet o o t~
moedig, een niet blij, een liefdeloos Christen een
schuldige tegenstrijdigheid insluit. God doe door zijn Geest
deze z o n d i g e tegenstrijdigheden uit ons aller leven steeds
meer verdwijnen. Voorts blijve het bij de kern belijdenis,
waaraan historisch onderzoek niet raken kan, een belijdenis,
die de gemeente zoo gaarne uitspreekt in het eenvoudige
Kerklied:
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Zij zal ons niet berouwen
De keus van 't smalle pad;
Wij kennen den Getrouwe,
Die ons heeft liefgehad.
Vest al uw hoop op Hem!
Dat ieder 't aangezichte
Ginds naar de Godsstad richtes
Daar ligt Jeruzalem!

DE ABSOLUTE BETEEKENIS VAN HET
CHRISTENDOM

DE ABSOLUTE BETEEKENIS VAN HET
CHRISTENDOM ')
M.H.
Ik wil volstaan met een korte inleiding voor een, naar ik
hoop, vruchtbare gedachtenwisseling. Wat is het toch vreemd
dat de vraag naar de absolute beteekenis van het Christendom
telkens weer aan de orde komt. De vragen, die de Heer
zelf eens stelde: „wie zeggen de menschen, dat ik, de zoon
des menschen, ben?" en „wie zegt gij dat ik ben?" diezelfde
vragen melden zich in iedere eeuw weer aan. Daarin ligt
op zich zelf reeds een zekere absolute. strekking. Men vraagt
toch niet naar de absolute beteekenis van het Socratisme,
het Platonisme, het Kantianisme.
Een schrijver in de Christliche Welt spreekt van de ver~
warrende veelheid van opvattingen van Jezus tegenwoordig,
en hij vraagt: „kan het ook zijn dat door de vele boekjes
over Jezus het „fief ere Interesse an Jesus zu Tode gehetzt
wird?" Kent gij het boek van Weinel: Jesus im XIXten
Jahrhundert? Hoe goed en warm is het geschreven. Toch
maakt het overzicht der verschillende opvattingen van jezus
bij de mannen, die vooraan staan in de geschiedenis van het
algemeene, het godsdienstig, het christelijk denken, op mij
een tragischen indruk. Telkens luidt het oordeel van Weinel:
ook deze, ook die heeft Jezus niet werkelijk verstaan. Laat
ik een en ander noemen. Voor Herder, zegt Weinel, is
Jezus toch niet meer dan de prediker van het ideaal, dat
') Voordracht, gehouden in het kamp der N. C. Studenten -Vereeniging, 1907.
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men nu door de rede vinden kan. Het Evangelie heeft hij
niet verstaan. Ook Góthe heeft ons dit grootste niet ge~
schonken, ook de romantici ten slotte niet, en evenmin heeft
de groote theoloog der romantiek (Schleiermacher) deze taak
volbracht, het was hem niet gegeven het wezen van Jezus
te vatten. Voor Hegel en Strausz valt de historische persoon
van Jezus weg. Wat van Jezus wordt gezegd, geldt van de
menschheid. Hase vindt prachtige uitdrukkingen voor den
liberalen Jezus, maar bij hem is niet de hardheid van jezus,
men wendt zich af van dezen lieven Jezus, die alles verstaat
en alles vergeeft. Eindelijk Wellhausen, die in scepsis
eindigt; voor hem is jezus een Joodsche wijze, die een ver~
innerlijkte wet gepredikt heeft, Jezus leerde den wil van
God doen.
Gij stemt mij wel toe: de oogst is schraal, niemand heeft
het wezen van Jezus werkelijk gevat. Het doet mij denken
aan een aandoenlijk woord, dat Ibsen Brand op de lippen
legt:
„Jesu, o ich rief nach dir,
Doch du fasztest nicht die Hand,
Glittest immer von der Seite,
Wie ein Wort, das ich nicht fand.
Reiche vom Erlóserkleide
0, nur einen Zipfel mir ! "

Waar ligt het aan, ja waar ligt het toch aan dat men de
rechte verhouding tot Jezus, de rechte houding tegenover
Hem niet vinden kan? Is Weinel zelf gelukkiger? Ook wat
hij zelf zegt, bevredigt tenslotte niet. Bij hem wordt Jezus
toch eigenlijk ook weer de prediker van een hoog zedelijk
ideaal, en dit verbonden met een innig Godsgeloof. Jezus is
geniaal in zedelijkheid en Godsgeloof, de grootste der profeten.
Volgens Weinel heeft Houston Chamberlain Jezus verstaan.
Zijn zooals Christus was, leven zooals Hij leefde, sterven
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zooals Hij stierf, dat is het hemelrijk, dat is het eeuwige
leven. Iets later zegt Weinel intusschen dat Chamberlain
jezus toch niet volkomen gevat heeft.
Wij komen waarlijk uit de verwarring niet uit. Op de
algemeene vraag: wie zeggen de menschen dat ik ben, krijgen
wij antwoorden genoeg. ' Het antwoord op de persoonlijke
vraag: wie zegt gij dat ik ben, stelt teleur. Wij staan nog
altijd voor de vraag: waarin ligt de absolute beteekenis van
het Christendom, de absolute beteekenis van 's Heeren persoon
en werk?
Zou het niet goed zijn allereerst eens te luisteren naar wat
de dogmenhistorie ons te zeggen heeft. Men heeft daar de
absolute beteekenis van het Christendom allereerst vastgelegd
in de formule van Gods algemeene en bizondere openbaring.
Heeft men dat zoo maar losweg geponeerd? Ik denk het
niet. Mijn Leidsche ambtgenoot Prof. Eerdmans is door het
vaderland getrokken om te vertellen dat eigenlijk niemand
meer aan bizondere openbaring vasthield. Dit is nu toch
waarlijk al te gemakkelijk, zoo wordt door het absolute
karakter van het Christendom eenvoudig een streep gehaald.
Het probleem, naar welks oplossing mannen als Troeltsch
en Weinel nog altijd zoeken, bestaat zoodoende niet meer.
De formule: algemeene en bizondere openbaring heeft zeker,
als elke formule, haar gebreken, maar weet men wel dat deze
formule, totdat wij een betere hebben, toch eigenlijk de meest
wetenschappelijke formule is? Wetenschappelijk denken is
immers tegenwoordig vóór alles causaal denken. Laat ik
nu eens het woord geven aan een fijn onderzoeker als
Troeltsch. Hij wil empirisch te werk gaan, hij wil uitgaan van een empirische vergelijking der voornaamste gods~
diensten. En dan komt hij tot het resultaat: het Christendom
is inderdaad onder de groote religies de sterkste openbaring
der religieuze kracht. Ja nog meer, het neemt een volstrekt
en principieel „einzigartige Stellung" in, doordat het alleen de
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overal gevoelde breuk van de hoogere en de lagere wereld
radicaal voltrokken heeft. Het Christendom moet niet enkel
als het hoogtepunt, maar ook als het convergentie -punt van
alle ontwikkelingsrichtingen der religie gelden, en het mag
daarom in vergelijking met de overige als de centrale samen~
vatting en als de „Erof fnung" van een principieel nieuw leven
aangeduid worden. Tegenover al het voorafgaande is het
Christendom een principieel „neue Stuf e", de vrome mag
en zal daarin voelen - de zekerheid van een principieel
afsluitende en nieuw leven openende Godsopenbaring, en
daarmee winnen het geloof, dat hij in het Christendom
te doen heeft met de ook voor de toekomst normatieve
religie.
Hoe dikwijls wordt in deze volzinnen van Troeltsch het
woord principieel gebruikt. Denk nu causaal, dan moet ge
toch komen tot zoo iets als bizondere openbaring, bizondere
bedoeling in de opperste causa van alles. Het doet er
niet toe dat Troeltsch in hetzelfde boek (Absolutheit des
Christenthums) en elders dit alles eigenlijk weer half terug-neemt, en wat eerst principieel afsluitende tegenstelling was,
laat overgaan in een tegenstelling der „Abstufung"; mij dunkt,
wat geschreven staat, staat geschreven.
Neen, op de basis van empirisch onderzoek komt men er
niet met eenvoudig uit te vlakken den term: bizondere openbaring. Men kan er wel komen, als men de methode der
natuurwetenschap overbrengt op het terrein der historische
wetenschappen. Wat zoekt de natuurwetenschap? Zij zoekt
in een groep verschijnselen het gemeenschappelijke, het alge
zij tracht ten slotte wetten op te sporen. Hoe verder-men,
de natuurwetenschap in haar onderzoek komt, des te onbe~

langrijker en onwezenlijker wordt voor haar het bizondere
concrete verschijnsel. Velen verkeeren, dikwijls zonder het te
merken, ook op historisch gebied onder den ban der natuurwetenschappelijke methode. Herbert Spencer acht al wat de
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verschillende godsdiensten voor eigens en bizonders hebben,
hun bepaalde dogma's b.v., bijkomstig en onbeteekenend; het
wezenlijke van een godsdienst moet volgens hem gezocht
worden in wat alle godsdiensten met elkander gemeen hebben.
Nu kan toch, dunkt mij, een kind inzien dat onder de toer
passing van deze methode de studie der afzonderlijke gods-.
diensten groot gevaar loopt zeer te kort te komen. Maar
die niet alleen: bij de toepassing van deze grootstergemeene
deeler-methode trekken natuurlijk de lagere, onontwikkelde
godsdiensten aan het langste eind. Al wat in de hoogere
godsdiensten is, moet wegvallen, als het niet ook gevonden
wordt in de lagere godsdiensten. Men krijgt op deze wijze
niet anders dan minimaal - formules, d. w. z. men krijgt een
groote verarming. Op deze lijn van arbeiden moet men
natuurlijk den term: bizondere openbaring onmiddellijk door-strijken.
Er ligt in de dogmenhistorie nog een ander antwoord op
de vraag: waarin ligt de absolute beteekenis van het Christendom? Ik heb natuurlijk het oog op het christologisch
dogme, de christologische bepalingen. Het is waarlijk niet
moeilijk het gebrekkige van deze bepalingen aan te wijzen.
Maar ik vermoed dat degenen, die betrokken zijn geweest in
het formuleeren van deze bepalingen, dit gebrekkige toch ook
nog wel gevoeld hebben. Het is waarlijk geen heldenstuk
aan te toonen dat wij b.v. bij de twee-naturen-leer niets
positiefs kunnen denken, dat wij daarin geen positieve oplos~
sing hebben. Maar de vraag moet gesteld worden: is zulk
een positieve oplossing ook wel bedoeld? Met fijn besef heeft
reeds Schleiermacher opgemerkt dat in de twee naturen-leer
de menschelijke natuur geponeerd wordt om het docetisme
af te wijzen, de goddelijke natuur om zich tegen het ebionitisme
te stellen. Het dogme bedoelt dus niets positiefs uit te spreken,
maar enkel grensbepalingen, grensbegrippen te geven, waar buiten men niet gaan mag, wil men niet in dwaling vervallen.
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Ik mag u niet onthouden. een fraaien passus uit de Lectures
on the doctrine of justification van john Henry Newman. Hij
zegt: „leerbepalingen zijn eer negatief dan positief, zij bedoelen
af te snijden speculaties, die zeker in den menschelijken geest
zullen opkomen .... zij zijn middelen van beveiliging ... Als
grenspalen en bakens geven zij stuur aan ons denken en
spreken over een onderwerp . . . Blijven wij staan bij onze
kennis zonder meer van zulke bepalingen en vinden wij in
die bepalingen zelf ons doel, we become bigots." Iets vroeger
zegt hij: „orthodoxy is not the ultimate end of religion" 1
Zoo meent men toch gewoonlijk. Men stelt het zich zoo
voor dat men, om christen te worden, moet aannemen, b.v.
de twee-naturen -leer, Eerst moet men orthodox zijn en dan
christen. Maar dan verwart men alles. Hoeveel onklaarheid
zou in deze materie wegvallen, als men inzag dat het dogme
geen positief, maar een negatief karakter heeft.
Ik ontveins mij niet dat gij nog niet tevreden zult zijn.
Gij wilt de dingen zeker dichter bij u hebben, wij hanteeren
niet zoo gemakkelijk meer de oude formules. Dat komt, omdat onze tijd dogmenhistorisch zwak onderlegd is. Wij hebben
misschien zoolang meegedaan aan het geroep dat onze eeuw
groot is, dat zij nieuwe behoeften heeft en wekt, nieuwe
vragen opwerpt, wij hebben daaraan zoolang meegedaan dat
wij de oude worstelingen op het gebied van het Christelijk
denken want dat zijn het geweest niet meer verstaan,
dat al die leerbepalingen ons doode stof lijken. Hoe is het
mogelijk dat men ooit heeft kunnen twisten over een jota in
de woorden homoousios en homoiousios? Maar dan weet
men toch niet dat onder deze splinterig schijnende kwestie
het vuur van een diepe overtuiging gebrand heeft. Het doet
mij denken aan menschen, die zoo ongeveer niets van mathesis
weten en nu glimlachen over ingewikkelde, barbaarsch er
) .

3)

Sixth edition, 1892, p. 316.
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uitziende mathematische formules, die intusschen dagelijks door
mathematici van professie heerlijk gebruikt worden.
Maar ik wil trachten de zaak wat dichter bij u te brengen.
Waarin ligt de absolute beteekenis van 's Heeren persoon en
werk? Kunnen wij het toch niet zeggen zonder dogmatische
en dogmenhistorische hiëroglyphen, die altijd weer ontcijferd
moeten worden? Mij dunkt van wel. Er is in den persoon
des Heilands een drievoudige uniciteit. De eerste heeft hij
gemeen met ieder mensch, die immers niet maar exemplaar
der soort, maar persoon is. Terecht is gezegd dat in de
armzaligste menschenziel een geheim schuilt. De tweede
uniciteit heeft Hij gemeen met al wie groot genoemd zijn in de
wereldhistorie; deze allen hebben in meerdere of mindere mate
vertoond een eigen, bizonderen stempel. In de derde uniciteit
roemt de gemeente van Christus. Waarin bestaat zij? In
onze menschenwereld gaat het zonder eenige uitzondering
zoo toe dat de liefde de heiligheid verslapt en de heiligheid
de liefde verkilt. Bij ons zondige menschen doet de liefde
iets af van de heiligheid, en de heiligheid doet iets af van de
liefde. Denk aan Ibsen's Brand. Hij heeft gelijk in zijn
eischen van heiligheid en gerechtigheid, en toch met het
doorzetten van die eischen verstijft en doodt hij alles in zijn
omgeving, hij kan dooden, maar niet levend maken. Men
heeft hem een „Wahrheitsfanatiker" genoemd, maar daarmee
is men er niet af. Moet hij dan van de waarheid iets afdoen, mag dat?
Ook voor ons denken gaan heiligheid en gerechtigheid ter
eene, liefde en genade ter andere zijde niet samen. Voor
ons denken sluiten zij elkander uit. Gerechtigheid eischt
straf, genade is opheffing, kwijtschelding der straf. Mag dit
laatste? Men weet hoe in de kerkleer geworsteld is om deze
moeilijkheid op te lossen. Waarin ligt nu voor elk, die met
Christus, zooals Hij ons in de Evangeliën geteekend is, in
aanraking komt, het heerlijke, het unieke, het absolute? Immers
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hierin dat wat in de formule onbereikbaar is, ons gegeven is
in zijn levenden persoon: het samenhang van heiligheid en
genade. Als de zondares aan Zijn voeten zit, laat Hij geen
oogenblik los zijn eischa wees volmaakt, gelijk uw Vader,
die in de hemelen is, volmaakt is. Zondige menschen vinden
dat de vrouw gesteenigd moet worden, de Heilige Israëls
begenadigt de zondares. Hier is dat ondoorgrondelijke in
Jezus, waarvoor elke formule te arm is. Hij doodt en maakt
levend in éénen. In den proloog van het Johannes~Evangelie
wordt van zijn heerlijkheid geroemd als een heerlijkheid vol van
genade en waarheid: de waarheid lijdt in Hem niet door de
genade, de genade wordt niet verminderd door de waarheid.
In de formule gaat het niet, in ons zondige menschen bestaat
het niet, het is in Hem. Dat heeft de gemeente van Christus
van alle eeuw verstaan, in haar formules stamelt zij, in haar
greep was zij zeker.
In haar greep was zij zeker. Hoe kwam dat? Straks
vraagden wij bij allerlei opvattingen van jezus: waar ligt
het toch aan dat men de rechte verhouding tot Jezus, de
rechte houding tegenover Hem niet vinden kan? Wij komen
als onderzoekers, als denkers, als zedelijke en hoogstrevende
menschen tot jezus, is het wonder dat de rechte band niet
komt? Zoo duidelijk had Hij toch gezegd: „Ik ben niet
gekomen om te zoeken rechtvaardigen, maar zondaars tot
bekeering". Geldt dit ons niet meer? Ik weet dat de term
„zondaar" een technische term is geworden, die geen pijn
meer doet, maar de zaak is daarmee toch niet uit. Ik ben
innig overtuigd dat men alle onderzoek naar de' beteekenis
van den persoon des H eeren wel staken kan, als wij in het
diepst van onze ziel geen zondaar geworden zijn tegenover
den Heiligen God. Het zal dan blijken een onvruchtbaar
heen en weer spreken, een altijd weer omwentelen van het~
zelfde onoplosbaar probleem. Het blijven schijn -bewegingen.
Hij kan niet tot ons spreken, omdat wij iets anders vragen
,
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dan Hij bedoelt te geven. Men klopt aan een deur, die niet
opengaat. Zonden - vergeving en haar keerzijde: de aanner
ming tot kinderen is het characteristicum van het Christendom;
zonder deze staat het Christendom inderdaad op ééne lijn
met alle andere godsdiensten. Er kan dan een meer of minder
zijn, maar er is niet een principieel „neue Stufe", een „ein~
zigartig e Stellung", om hier de termen van Troeltsch maar
te gebruiken.
Dit is verstaan in den tijd der Hervorming. Het is bizonder
belangwekkend eens na te gaan hoe Luther in zijn leven en
denken geworsteld heeft om in deze dingen tot klaarheid en
vastheid te komen. Hij " is allereerst ontkomen uit de mazen
van het grove vlechtwerk der uitwendige werken. Hij is ontkomen aan het speculatieve, agnostische vlechtwerk der
mystiek. Hij is ontkomen aan het vlechtwerk der enthusiaste
zelfheiliging bij Carlstadt en de zijnen. Dan eerst formuleert hij
voor goed waar het voor hem op aankomt: „waar vergeving der
zonden is, daar is leven en zaligheid. Justificatie remissio
peccatorum renascentia renovatio; onder deze equaties
ligt een zieleworsteling en tegelijk een worsteling der 'gedachten.
Meng heeft natuurlijk het recht dit schema te verwerpen, maar
men mag dit toch niet doen zonder het te verstaan en zonder
te doorgronden waarom Luther zoo sterk verklaart: „vergeving
van zonden, hier zijn niet meer dan twee woorden, waarin
het Rijk van Christus staat, dit is het eenige stuk of artikel,
„davon wir Christen werden ", en dat ons afzondert van
alle heiligen op aarde. Waar dit artikel der zondenvergeving
weg is, daar is de kerk weg, waar deze kennis der recht~
vaardiging verloren is, simul amittitur Christus et vita et
ecclesia ". Nog eens, men heeft de vrijheid de dingen anders
te stempelen, maar dan moet men toch weten wat men doet.
Het is niet gemakkelijk vergeving der zonden te verstaan
en aan te nemen. Zij strijdt eigenlijk met de logica van ons
geweten, zij vleit allerminst onzen hoogmoed, zij komt in
,
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conflict met ons rechtsbesef. Merkwaardig is het te zien hoe
men hier de fijne spits kan afbreken, hoe men zich onttrekken
kan aan den greep van het essentieele in het Christendom.
Dezer dagen moest ik raadplegen JUlicher's uitlegging van de
gelijkenis van den verloren zoon. Hij noemt haar de parel
van de gelijkenissen en zijn uitlegging is nauwkeurig en
dikwijls keurig. Maar doet het toch niet bizonder vreemd
aan aan 't slot dezen volzin te vinden: „von der groszen
Mehrzahl der Menschen, die nun einmal weder „Verlorene" im
vollen Sinne noch Gerechte zu sein pflegen, sagt Luc. 15:
11 32 gar nichts aus". Dit is toch wel zeer vreemd. Voor
wie is deze parel dan, is zij er alleen voor zeer weinigen?
Is er ook verlorenheid in halven zin? Kan men dan maar
op ééne manier zondigen in beide richtingen, maar op: ééne
manier verkeeren in het vreemde land ver van het Vaderhuis,
op één manier in de zonde der eigengerechtigheid verstrikt
raken? Kan er alleen sprake zijn van vergeving voor hen,
die het bont gemaakt hebben in den dienst der zonde, of voor
hen, die het bont gemaakt hebben in den hoogmoed der
eigengerechtigheid? Hier maakt waarlijk leven en ervaring
scheiding tusschen menschen en menschen.
Een andere manier om de fijne spits hier onophoudelijk
af te breken ligt in de gewoonte, die wij ons onder den
invloed der natuurwetenschap hebben eigen gemaakt, de ge~
woonte om voor allerlei benaming van begrippen egaliseerende,
generaliseerende termen te gebruiken. Zeer fijn vat Harnack
Luther's diepste gedachte, als hij zegt: „aan een geloof, dat
niet in zich zelf reeds regeneratio, vivificatio en daarom
bonum opus zou zijn, heeft Luther nooit gedacht, maar ander~
zij ds, in allen twijfel, in alle onzekerheid en kleinmoedigheid
redt niet de gedachte aan het geloof, dat volgens Luther
regeneratio is, maar enkel het geloof dat nil nisi fides is,
m. a. w. justificamur sola fide, d. i. alleen door het geloof,
dat de zondenvergeving aangrijpt. Dat bleef het voornaamste
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stuk voor Luther, want alleen dit geloof schept heilszeker.heid" 1 ) . Hier is de kern door Harnack juist en scherp
getroffen. Wat wordt er van, als men nu voor deze fides
allerlei egalis eerende termen substitueert, b.v . geestdrift, zede~
lijk idealisme, contemplatie, christelijke navolging, misschien
wel Schelling's „intellectueele Anschauung" of Spinoza's
„amor Dei intellectualis?" Men noemt maar elke stemming,
elke roering van het religieuze besef geloof. Hier is verwarring
in de begrippen ten gevolge van verwarring in het leven;
hier wordt de verwarring in het leven wederkeerig grouter
door verwarring in de begrippen. In de schemering zijn hier
alle koeien grauw. Welke arbeid is er niet reeds verricht
en moet er altijd weer verricht worden om te zorgen dat
het Christelijk geloof niet worde leer of dogme, maar ook
geen stemming van het gevoel alleen, geen algemeene religi~
euziteit, geen zedelijk streven, geen vaag idealisme, geen
Christendom zonder geschiedenis, geen nevelachtig, ondog,

-

matisch en onbewust Christendom, of wat men hier meer zou

kunnen noemen. Ons streven moet het zijn in ons leven en
dan ook in de wereld van onze gedachten klaar te verstaan
het reeds genoemde woord uit het Johannes- Evangelie:
„Wij hebben Zijne heerlijkheid aanschouwd, eene heerlijkheid
als van den Eeniggeborene des Vaders, vol van genade en
waarheid ". Maar laat ik nu eindigen en zwijgen om daar~
mee de gelegenheid te openen voor een vruchtbare samen~
spreking.
1)
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Gaarne nam ik de uitnoodiging van uw Moderamen aan
om in dezen kring te spreken over wat heden ten dage gaat
onder den naam van Pragmatisme. Het Pragmatisme zit
tegenwoordig in de lucht: door sommigen is het met groote
geestdrift ontvangen, door anderen smadelijk afgewezen als
vulgair utilisme. Vooral in Duitschland heeft men zich in
sommige kringen over deze nieuwe beweging zeer scherp
uitgelaten, maar er zijn daar en elders ook menschen, die
meenen dat in religieus-.philosophische vragen Amerika nu
eindelijk ontdekt kan heeten. Ik ben van oordeel dat Amerika
nog niet precies ontdekt is, en dat er voorloopig, als het ten
minste van dezen kant moet komen, ook niet veel kans op
werkelijke ontdekking bestaat. In mijn bespreking zal ik mij
in hoofdzaak bepalen tot William James, al zal ik natuurlijk
hier en daar ook andere pragmatisten moeten noemen. Tot
de bekendste medewerkers en medestanders van James ook op
het gebied der empirische godsdienstpsychologie behooren
Royce, Schiller, Dewey, Leuba, Starbuck, Flournoy e.a.
Het behoeft nauwelijks gezegd te worden dat niet alle
empirische godsdienstpsychologen pragmatisten zijn.
Allereerst een merkwaardige uitlating van James, die ons
1)
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ongezocht een blik gunt in zijn innerlijk leven. Hij moet
wel een beminnelijk man geweest zijn, die behoefte had zich
uit te spreken ook over de diepste dingen, maar die daarbij
stuitte op complete hermetische geslotenheid. Dit komt meer,
dit komt heel dikwijls voor. Het is het lijden van velen,
denk ik. Gij kunt met allerlei menschen spreken over zaken,
over geleerdheid, over wetenschap, maar ga niet verder,
want dan sluit de ziel zich onmiddellijk, als de zonnebloem
na het ondergaan der zon. Deze geestelijke eenkennigheid
treft men vooral aan bij wetenschappelijke menschen.
Bedoelde uitlating vond ik in een klein opstel van Julius
Goldstein in de Deutsche Rundschau van 3 Dec. 1910.
Goldstein kende James persoonlijk. Hij vertelt ons daar dat
de 68-jarige James, niet lang voor zijn dood op 27 Aug.
van 1910, hem het verschijnen van zijn laatste bijdrage voor
het Hibbert-Journal meedeelde en o.a. daarbij schreef: „dit
is de laatste arbeid uit mijne Sturm- and Drangperiode."
En dan gaat Goldstein voort: „ men vindt dikwijls bij philosof en midden in de behandeling van een geheel neutraal
thema een plaats, waar zij hun innerlijksten mensch blootleggen. Bij William James vindt men deze plaats in een
rede, die hij in 't jaar 1906 over het thema: the Energies
of man voor de American Philosophical Association gehouden heeft." Goldstein geeft dezen passus in, vrije vertaling
aldus weer:
„Het gebrek aan vitaliteit, waaronder wij lijden, kan door
de wetenschappelijke psychologie verklaard worden. Het
ontstaat door de remming, die het eene deel van onze voor~
stellingen op andere deelen uitoefent. Het bewustzijn maakt
lafaards van ons allen. De maatschappelijke conventies ver~
hinderen ons de waarheid te zeggen, op de wijze der helden
en heldinnen van Bernard Shaw. Onze wetenschappelijke
respectabiliteit houdt er ons van terug de mystieke zijden van
onze natuur vrij te openbaren . . . . Wij allen kennen
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menschen, die toonbeelden van voortreffelijkheid zijn, en toch
behooren tot den extremen Philistertypus. Zoo doodelijk is
hun intellectueele respectabiliteit, dat wij over zekere onder~
werpen niet met hen spreken, ja zelfs deze onderwerpen niet
eens in hun tegenwoordigheid kunnen aanroeren. Ik heb
onder mijn beste vrienden menschen, wier intellectueele leven
onder de remming van zulk een respectabiliteit staat. Ik zou
mij gaarne met hen vrij uitspreken over zekere vragen, die
mij interesseeren, over zekere schrijvers als b.v. Bernard
Shaw, Edward Carpenter, H. G. Wells of Chesterton, maar
het gaat niet, zij voelen zich al te _onbehagelijk daarbij, en
ik moet zwijgen . . . . Slechts in weinigen van ons staan
de verschillende functies van onzen geest elkander niet in
den weg. Gustav Theodor Fechner is een bizondere uitzondering, die den regel bevestigt. Hij kon zijn zin voor mystiek
volgen en daarbij een man der wetenschap blijven. Ik geloof
dat maar weinig mannen der wetenschap kunnen bidden.
Slechts weinigen kunnen een levend verkeer met „God"
onderhouden. Maar velen van ons weten wel hoeveel vreugdevoller en krachtiger in vele richtingen ons leven zijn zou,
als zulke belangrijke vormen van energieverhooging niet
onderdrukt werden".
„Dat is de heele James", zegt Goldstein, en ik zeg het met
hem. Hier is de klacht van een eenzame, die zich zoo gaarne
wil uitspreken, die een sympathiek gehoor vraagt voor wat
er in hem omgaat, maar die, als hij zich uitspreekt, komt te
staan tegenover respectabele mummies. Sommige van James'
„beste vrienden" zullen vreemde oogen hebben opgezet, toen
zij lazen van het „extreme philistertype", waaronder zij zonder
omslag gerangschikt werden. Men drinkt bij den psycholoog
James een geurig wolkend kopje thee, en achterna hoort men
dat men luistert naar den naam van philister, omdat men
toch eigenlijk over niet veel anders kan spreken dan over
quisquiliae, of zich verloopt in shop-talking!
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„Den heelen James" hebben wij ook in al zijn geschriften,
inzonderheid in zijn beroemd geworden boek: the Varieties
of religious experience. Ook daar dezelfde expansiviteit,
dezelfde behoefte om zich rondweg uit te spreken, onbekommerd om goed~ of afkeuring van den „modernen tijdgeest"
of welke andere grootheid ook. Welk een enormen opgang
heeft het zooeven genoemde boek gemaakt. Ik kan mij dien
opgang begrijpen onder menschen, die buiten of op den rand
van het religieuze leven staan. Maar ik schaam mij, als ik
het mag zeggen, wel een weinig over christen- theologen, die
voor het eerst schenen te hooren van de dingen, die in dat
boek verhandeld worden. Dit gaat wel te ver. Heeft men
dan nooit iets gelezen b.v. over bekeering, heeft men
nooit gelezen bekeeringsgeschiedenissen, biografieën, confesr
sies, mystieke geschriften? Heeft men op zijn weg nooit vromen
ontmoet, die ons spreken van stemmen, die zij gehoord, ge~
zichten die zij gezien hebben, van bepaalde woorden uit de
H. Schrift, waardoor hun ziel voor het leven gegrepen en
vastgehouden werd? Zou men nooit iets gehoord hebben
van het magisch gebruik, dat in sommige kringen bekrompen
maar eerlijk van den Bijbel gemaakt wordt? Er zijn nog
menschen, die een soortgelijke ervaring maken als van Mozes
bij den brandenden braambosch. Men kwispelt vermoedelijk
daar omheen met de onnoozele vraag of er ook een wonder
zou moeten aangenomen worden, en men is al boven de wolken
dat men spreken kan van een gesloten natuursamenhang. De
verrassing, die het boek van James in sommige kringen ge~
bracht heeft, is wel een droevig gevolg van ons wijd en
breed studeeren. Men loopt rond in China of Japan om het
geheim der religie te beluisteren, en men kent niet wat er
gaande is in de eigen omgeving. Men weet (?) van Buddha
of Laotse, maar men heeft nooit eens een christelijk mysticus
gelezen. Zou men b.v. van een man als Augustinus meer
weten dan dat hij nog al orthodox was in de pray destinatie,
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of van Luther nog iets anders dan het geval van den 31 sten
October? In veel minder dan honderd jaar zal men glim~
lachen over onze dwaze toko-kennis.
Er zijn een vijftal oorzaken te noemen, waaraan het boek
van James: the Varieties etc. zijn grooten opgang dankt.
Vooreerst de vorm, de stijl. James schrijft niet alleen orden~
telijk, maar dikwijls ongemeen pakkend, nooit vervelend.
Nooit vervelend, dat zegt iets in de behandeling van een
onderwerp, waarbij het mat-grijze nog al geliefd is. Vervolgens
heeft de handige James wel begrepen dat hij niet moest opgaan
den weg van een zeer uitgebreid enquête-materiaal, dat hij
moest kiezen typische, duidelijk sprekende voorbeelden. „Ik
heb," zegt hij zelf, „mijn documenten gezocht „among the
extravagances of the subject" .... Wij gaan, om de geheimen
van eenige wetenschap te leeren kennen, toch ook tot de
deskundige specialisten, al zouden het excentrische personen
zijn, wij wenden ons immers niet tot alledaagsche leerlingen
(commonplace pupils) ". 1 ) Ook heeft James bij al zijn voor~
keur voor de natuurwetenschappelijke methode over 't geheel
in dit boek niet vergeten dat deze methode door classificatie
van de gegevens, zoeken van het gemeenschappelijke etc.
uit den aard der zaak het aparte verschijnsel verarmt en
ontluistert. Geestig zegt hij: „een kreeft zou waarschijnlijk
diep beleedigd zich voelen, als zij hooren kon dat wij haar
zonder omslag of verontschuldiging rangschikken onder de
schaaldieren. Zij zou zeggen: zulk een ding ben ik niet, ik
ben mij zelf, mij zelf alleen ". 2)
Ten slotte dankt het genoemde boek zijn opgang aan drie
anti's. James is warm anti-materialist, anti-naturalist, anti~
intellectualist. Aan dezen drievoudigen stempel is het in hoofd~
zaak toe te schrijven dat het boek zulk een bizonder weldadigen
1) Varieties etc. p. 486; ook p. 3-6.
2) t. a. p. p. 9.
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indruk maakt. Antimaterialist: het is een genot de logische
afstraffing te lezen van wat James noemt het medisch mate~
rialisme. Er zijn, als men weet, altijd lieden geweest en zij
zijn er nog, die, om geestelijke waarden, welke hun antipathiek
zijn, te discrediteeren, ze gaarne afleiden uit lagere oorsprong
gen, die b.v. den godsdienst in causaal verband stellen met
puberteits~ontwikkeling of gestoord zenuwleven. Religie is dan
in verkeerde richting geleide sexualiteit of een ernstige neurose.
Hebben wij op ons eigen terrein niet honderdmaal hooren
verzekeren dat Paulus leed aan vallende ziekte? Voor mijn
gevoel wordt het langzamerhand een indiscretie te vragen
naar den naam van den „doorn in het vleesch". Het gaat
ons toch eigenlijk niet aan, als de lijder zelf dien naam ver zwijgt. Dit alles is inderdaad Philistijnsch denken. In de
puberteits -jaren ontwaakt ook de zin voor onderzoek, de zin
voor allerlei kennis, kunst en wetenschap. Is dit alles, vraagt
James ondeugend, soms ook afdwaling van de sexueele in,stincten? Komt het, zoo gaat hij voort, komt het in iemand
op in de natuurwetenschap of op industriëel gebied de een
of andere meening te bestrijden, door aan te toonen dat wie
haar verkondigt van neuropathische constitutie is? Wijst men
ook het werk van genieën af, omdat zij dikwerf psychopathisch
zijn aangelegd? De wijsheid van onze materialistische medici
zou, consequent doorgevoerd, er toe leiden dat wij al de
verrichtingen van onzen geest voor suspect zouden moeten
houden, omdat zij alle op de een of andere wijze wel zullen
samenhangen met ons lichaam.') Zal het betoog van James
helpen? Ik vrees van neen. Geen mindere dan Wilhelm
Wundt oordeelt aldus over James en zijn schóol: deze ver„uitgelezen gevallen" is een casuïstiek van-zamelingv
religieuze pathologie, maar een godsdienstpsychologie is het
,

-

1)

t. a. p. Lecture I: religion and neurologie.
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niet". 1) Nu weten wij het. Wat niet zevenmaal gezeefde
religieuziteit is, dat is pathologisch! James bespreekt anders
in zijn boek ook mannen als Paulus, Augustinus, vele mystieken, Luther, Bunyan etc. Het is allermerkwaardigst te zien
hoe verschillende onderzoekers door de brandmerkende keus
van een woord (pathologisch en dergelijke) den sleutel van
de positie in de hand houden.
James is anti-naturalist. Hij is het met volle overtuiging.
Zijn boek is een eerlijk en welsprekend pleit voor het recht
van het godsdienstig geloof, voor de niet te vervangen waarde
der religieuze ervaring. „Voor den psycholoog," zegt hij,
„zijn de godsdienstige neigingen van den mensch voor het
minst even belangrijk, als welke andere feiten ook, die tot
zijn geestelijke constitutie behooren." 2 ) Wij kunnen naar zijn
innige overtuiging niet missen den troost, de sterking, de verheffing, die de religie biedt, anders is en blijft ons leven
veelszins een verminkt leven. Door al zijn boeken heen heet
het dat wij feiten noodig hebben als brood, en dat wij
religie noodig hebben als brood. In natuurwetenschapper
lijke termen, waarmee hij soms aardig den draak kan steken,
zegt hij dat godsdienst een, biologisch proces, een biologische
functie is. Het leven kan er niet buiten. Vroeger zeiden
wij inderdaad dat godsdienst behoort tot het wezen van den
mensch. Zijn radicaal empirisme bedoelt tegenover het
naturalisme het zelfstandig ervaringskarakter van ons hooger
geestesleven te fundeeren. De godsdienstige levensverhouding
is volgens hem onvergelijkelijk, noch door ethiek noch door
philosophie te vervangen. In de mededeeling van zijn voorbeelden is hij dan ook volkomen loyaal, hij denkt er niet aan
te kappen of te verminken, hij deelt alles mee, hoe vreemd
en aanstootelijk het soms schijnen moge. Hij denkt er evenmin
1) Volkerspsychologie II, 3, 733, 1909.
2) Varieties etc. p. 2.
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aan iets dood te maken door de termen „mysticisme,"
„pathologisch verschijnsel" en dergelijke, waarmee men zoo
goedkoop zich zelf in 't gelijk stelt. Wij zijn hem voor dit
alles warmen dank . schuldig. Het gebeurt niet zoo dikwijls
dat iemand van den exacten kant zoo vrij en onbevangen,
en vooral zoo onbevreesd voor het recht der religie opkomt.
James is ten slotte anti-intellectualist. De lezing van zijn
boek: Pragmatism etc., dat overigens ook weer boeiend
geschreven is, wordt werkelijk vermoeiend door de rustelooze
verzekering dat alle speculatie en abstractie uit den aard der
zaak dor en levenloos is, dat alle speculeeren ons brengt in
een woestijn zonder water, buiten de concrete volheid van
het leven, buiten den overvloeienden dramatischen rijkdom
van de concrete wereld. Hij geeft geen oogenblik kamp in
zijn scherpen aanval op rationalisten, dogmatische systeem~

menschen, scholastische metaphysici, speculatieve philosophen,
transcendente idealisten. Hun allen houdt hij voor het
bekende woord:
„Grau, theurer Freund, ist alle Theorie,
Lind grun des Lebens goldner Baum." 1
Alle theoretische voorstellingen, alle intellectu eele concepties zijn volgens hem secundair, zij zijn de grammaire van de
religie, zij kunnen de religie zelve niet zijn. Dit laat op zich
zelf zich wel hooren, maar wat beteekent eigenlijk secundair?
De woorden zijn bij James soms bizonder elastiek. Secundair
beteekent natuurlijk: staande, komende op de tweede plaats.
Maar als wij de beteekenis -een weinig laten dalen, betee
kent het bijkomstig, en als het nog wat lager gaat, krijgen
we: het komt er niet op aan, het is onwezenlijk. De theorie
moge zoo grauw en grijs zijn als zij wil, maar wij kunnen
er toch maar niet buiten, als het aankomt op de fijnere
)

,

1 ) Men zie ook in zijn The will to believe (1909) het opstel: the sentiment of rationality.
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onderscheidingen, accenten en schakeeringen. Anders blijven
wij in den nevel. Hier zijn wij gekomen vlak voor de vraag:
wat bedoelt het Pragmatisme? Ik bespreek achtereenvolgens
het Pragmatisme, de methode der empirische godsdienstpsychologie, de theorie van het „Subliminal," James' theïsme.

Wat bedoelt het Pragmatisme? In het religieuze kwartier,
waar de ,tender-minded" wonen, zegt James'), is er tegen woordig pantheïsme (Caird e. a.) en het theïsme van Martineau. In geen van beide is werkelijk, levend contact met
het concrete leven. Beide hebben iets steriels, gij kunt er
niets bizonders uit afleiden. Wij hebben noodig een philor
sophie, die ons een positief verband geeft met de actueele
wereld van eindige menschelijke levens. Alle rationalistische
systemen zijn onreëel, zij brengen u in een kamer, waarin
gij achterlaat het concrete, actueele leven, de wereld van
concrete persoonlijke ervaringen, in een marmeren tempel,
die daar in de verte straalt op een hoogen heuvel. Wat
wil nu het Pragmatisme? Het vraagt naar de praktische
gevolgen van ieder begrip. Indien er geen praktisch onder~
scheid in de gevolgen is, dan bedoelen twee alternatieve
proposities toch eigenlijk hetzelfde. Het woord pragmatisme
is van Charles Peirce, die reeds in 1879 in 't licht stelde dat
onze geloofsovertuigingen niet anders dan regelen van gedrag
zijn. De vraag is: welk gedrag brengen zij voort? In dat
gedrag ligt hun eenige beteekenis. Verandert er door de
een of andere voorstelling praktisch niets, dan is dat een
bewijs dat wij te doen hebben met een dorre abstractie.
,

1 ) Zie Pragmatism etc. vooral Lecture I en II, Ik gebruik meestal
lames' eigen woorden, hier en daar plaats ik aanhalingsteekens voor directer naslaan.
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„Daar kan nergens een onderscheid zijn, dat niet ergens een
onderscheid maakt." (Pragm. P. 49, 50.) „Iet ware, om

het kort te zeggen, is enkel het nuttige in den weg van ons
denken, juist zooals het rechte (het goede) enkel het nuttige
is in den weg van onze gedraging 1 p. 222) .
Welk een rol hebben namen en woorden gespeeld! God,
stof, rede, kracht, het Absolute, 't zijn alles namen en woor~
den. Het Pragmatisme vraagt naar de cash-value in termen
van ervaring, naar de geldswaarde van zulke woorden. Wat
kan men er mee betalen in het leven? Theorieën worden
op deze wijze instrumenteel, 't zijn aanpassingen 'aan de werr
kelijkheid, geen gnostische antwoorden op wereldraadsels.
Voor ons is waarheid enkel een collectieve naam voor verifir
catie-processen, waarheid wordt gemaakt, zooals gezondheid,
rijkdom, kracht gemaakt worden in den loop der ervaring
(p. 200, 194, 218) . Het Pragmatisme maakt al onze theorieën
lenig, het spant ze voor onzen wagen en zet ze aan 't werk.
Zelf heeft het geen dogma's, geen doctrines, het wil enkel
zijn een methode: Het ligt midden in onze theorieën als een
corridor in een hotel. 2 ) Tallooze kamers komen daar op uit.
In de eene kamer kunt gij vinden iemand, die een atheïstisch
boek schrijft; in de kamer daarnaast ligt iemand op zijn
knieën, vragende om geloof en kracht; in een derde kamer is
een chemicus bezig met het onderzoek naar de eigenschappen
van een lichaam; in een vierde wordt uitgedacht een systeem
van idealistische metaphysica, in een vijfde wordt aangetoond
de onmogelijkheid van alle metaphysica. Maar alle bewoners
bezitten den corridor en allen moeten er over heen, als zij
een praktischer weg noodig hebben om in en uit hun respecr
tieve kamers te komen.
Het Pragmatisme bedoelt te zijn en te geven een houding
)

(

,

1) De cursiveering is van James.
2) Het beeld is van den Italiaanschen pragmatist Papini.
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van oriëntatie, waarbij men afziet van „eerste dingen, begin-

selen, „categorieën ", onderstelde „necessities", en waarbij men
heenziet naar laatste dingen, vruchten, gevolgen, feiten, concreetheid, adequaatheid, actie en kracht" (p. 54, 55, 51) 1

) .

De waarheid van onze ideeën beteekent hun kracht „to work."
Waarheid is niet iets, dat volstrekt vast, onveranderlijk en
absoluut is; zoo denken rationalisten, voor wie waarheid het
doode hart in den levenden boom is; bij hen is er palaeonr
tologische, versteende waarheid. Locke, Hume, Berkeley,
Kant, Hegel zijn allen uiterst steriel geweest, voor zoover
het er op aankwam Benig licht te verspreiden over de détails
van de natuur. Het begrip van de waarheid is het typische
stam-idool (men denke aan Bacon). Alle antwoorden, die in
één groot woord op het wereldraadsel gegeven werden, als
b.v. God, het Eene, Rede, Wet, Geest, Stof, Natuur, Polariteit, het dialectisch Proces, de Idee, het Zelf, de „Oversoul,"
,al deze antwoorden trekken tot zich de admiratie, welke
menschen daaraan verspild hebben „from this oracular role."
De vraag; wat is de waarheid, is eigenlijk geen reëele vraag,
het heele begrip van de waarheid is een abstractie uit het
feit van waarheden in het meervoud. Neen, waarheid is
niet iets onveranderlijks en absoluuts, waarheid is iets, dat
Werkt, en iets, dat wordt, groeit 2 ) . Een idee wordt waar,
wordt waargemaakt door de uitkomst, een idee verifiëert zich
zelf, dit proces van verificatie is zijn verification." De
waarde van iets is de waarheid van iets. Ons geloof is
waar, omdat het nuttig is, en het is nuttig, omdat het waar
is: beide uitspraken beteekenen precies hetzelfde. Een ware
gedachte is zulk eene, die ons vruchtbaar leidt door het leven,
1) De cursiveering is van James.
2) Varieties etc. p. 458: „the true is what works well, even though the
qualification „on the whole" may always have to be added": vergelijk
p. 327.
I. VAN DIJK. II.
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wij hebben in het leven zulke_ eenvoudige, geverifiëerde
middelen van leiding noodig (p. 65, 187, 239, 240, 201, 204) .
De korte formule voor het pragmatistisch waarheidsbegrip
is dus deze: iets is waar, voor zoover en zoolang het ons
goed doet, ons vruchtbaar leidt, en niet onvereenigbaar is
met andere overtuigingen, niet strijdt met logica en intellectueele evidentie.
Men meene intusschen niet dat het Pragmatisme volstrekt
en zonder beperking bezwaar zou hebben tegen abstracties,
het heeft daartegen allerminst bezwaar, als zulke abstracties
ons maar helpen te midden van de concrete dingen van het
leven, als zij ons maar ergens brengen. Het heeft zelfs geen
vooroordeel tegen theologie, als theologische ideeën maar

blijken waarde te hebben voor het concrete leven, dan zin
zij waar voor het Pragmatisme in den zin dat deze ideeën
voor het leven goed en nuttig zin. Voor hoeveel meer zij
waar zijn, zal geheel afhangen van hun betrekking tot andere
waarheden, die ook moeten erkend worden, 1 Het absolute,
transcendentale idealisme b.v. heeft een zeker bedrag van
waarde, in zoover het een majestueuze conceptie is en zijn
aanhangers troost geeft, omdat het hen aan „moral holidays"
helpt, immers hun de overtuiging schenkt dat de wereld in
beter handen is dan de onze. In zoover is dit idealisme
volstrekt niet steriel en leeg, wij hebben zulke „moral holidays," zulk een ,,don't-care mood" soms noodig. Intusschen,
James zelf kan de idee van het Absolute niet plaatsen in het
geheel van zijn beschouwingen, hij moet op andere wijze,
in ,andere. richting zijn „moral holidays" zoeken (p. 73, 74, 78) .
Ik wijs niet in den breede aan hoe James dit alles nader
)

toelicht door het pragmatisch gezichtspunt toe te passen op

allerlei metaphysische problemen, b.v. op het probleem der
substantie, der materie, van doel en van vrijen wil. Gaarne
1)

De cursiveering is van James.
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beroept hij zich dan op een eigenaardigheid van Engelsche
en Schotsche denkers. James is voluntarist. Ook in het
zuiver wetenschappelijk onderzoek is het volgens hem ten
slotte om bevrediging te doen, bevrediging namelijk van een
logische behoefte. Dit sluit samen met een eigenaardigen
karaktertrek der Angelsaksers. „De continentale scholen van
philosophie hebben," zegt James, „al te dikwijis over het hoofd
gezien het feit dat 's menschen denken organisch verbonden
is met zijn doen. Het is geweest de voornaamste glorie van
Engelsche en Schotsche denkers, dat zij dit organisch ver~
band altijd in 't oog gehouden hebben. Het leidend beginsel
der Britsche philosophie is steeds geweest dat elk verschil
een verschil moet maken, dat elk theoretisch verschil moet
uitloopen op een praktisch verschil." 1
Liever kom ik tot de hoofdzaak: wat moeten wij van dit
alles denken? Om zoo billijk mogelijk te zijn, gaf ik de volle
laag van citatie. Wat moeten wij er van denken? Ik heb
een gevoel dat wij gewandeld hebben tusschen aangenaam
gezegde algemeenheden, maar die ons ten slotte toch ongeduldig maken, omdat wij nooit een antwoord ontvangen op
vragen, die ons branden op de lippen. James beklaagt zich
dat men pragmatisten onbillijk beoordeeld heeft, dat men hun
vulgair utilisme heeft voorgeworpen. 2 ) Maar is er geen
oorzaak, als men nooit antwoordt op vragen, die onmiddellijk
opkomen en moeten opkomen? Laten wij maar eens hoorenn
Waarheid is iets dat werkt en groeit. Weet ik het nu? Er
is allerlei beweerde waarheid in de wereld, b.v. Buddhistische,
Brahmaansche, Neoplatonische, Christelijke waarheid. Wat
zich als nuttig, bruikbaar, zedelijk helpend en heilzaam uitwijst,
is waar. Maar wat is nuttig, wat is heilzaam? Waar is de
maatstaf? Als er ideeën zijn, die ons helpen een goed en
)

1) Varieties etc., p. 442 en v.
2) Pragmatism etc., p. 234.
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beter leven te leiden, dan is het beter in die ideeën te gelooven,
behalve indien zulk een geloof in botsing zou komen met
andere grootere voordeelen voor het leven. Maar hoe, waar~
aan meet men de grootere en kleinere voordeelen? Alweer,
waar is de maatstaf? De praktische gevolgen gelden als
toetssteen voor onze inzichten, bij dit waarheidsbegrip komt
het aan op de „fruits", niet op de „roots". Maar waar is
op zijn beurt de toetssteen der praktische gevolgen? 't Is
in de religie te doen om de beste organische reactie op het
levensgeheel. Maar welke reactie is de beste? De beste
wetenschappelijke hypothese is die, welke het beste „werkt ",
zoo is het ook met religieuze hypothesen. ') Alweder, welke
hypothese „werkt" het best? De twee laatstgenoemde gevallen
worden vooral niet helderder door de openhartige verklaring
van James „dat het Pragmatisme een dogmatisch antwoord

moet uitstellen, omdat wij nog niet zeker weten welk type
van religie op den langen duur het best zal werken."
De eenige toetssteen voor waarschijnlijke waarheid is de vraag
naar de beste leiding in ons leven. Als theologische ideeën
dat doen, als het begrip van God dat doet, hoe zou een
pragmatist het bestaan van God kunnen ontkennen? Het
Pragmatisme, zegt James, is democratisch, zijn manieren en
gewoonten zijn even verscheiden en plooibaar, zijn hulpmid
rijk en eindeloos, en zijn conclusies even vrienr-delnv
delijk als die van moeder natuur. 2)
Ik wil dit alles gaarne gelooven, maar ik had wel gewild
dat deze conclusies wat minder vriendelijk, dat zij wat scherper
geweest waren. Wie zegt ons nu, al ware het maar bij
benadering, wat heilzaam, nuttig, goed, gezond, bruikbaar is?
James zelf zegt het ons niet, 't is zelfs zijn opzet en glorie
het niet te zeggen, want als men het zeggen zou, komt men
1) The Will to believe, preface p. XII.
2) Pragmatism etc., p. 80. 340.
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en beslissingen.
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om op den langen duur de dingen te laten overkoken. Zoo
worden onze formules gecorrigeerd. Menschelijke ervaring
heeft reeds zoo dikwijls door nieuwe feiten overgekookt, men
denke aan - de Ptolemaeische astronomie, de Aristotelische
logica, de scholastische metaphysica. Naar absolute waarheid,
zegt James, gaan we, naar we denken, heen, maar voorloopig
hebben wij dagelijks te leven van de waarheid, die wij krijgen
kunnen. Intusschen, wij kunnen gerust zijn, al zijn onze
waarheden eeuwig in een proces van mutatie, de waarheid
rolt altijd door, afwerpend wat onbruikbaar is en het nieuwe
assimileerend, de waarheid groeit als een sneeuwbal. 1 )
Ik vermoed dat wij dit alles toch wel eenige malen meer
in ons leven vernomen hebben. Het is niet anders dan de
gewone relativistische, sceptische opvatting der dingen, deze
opvatting in den superlatief. 2 ) Er is geen absolute waarheid,

misschien komt zij er op den langen duur aan het eind der
ontwikkeling. Haar te kennen zal dan, denk ik, het voorrecht
zijn der laatste honderd menschen. Maar ook, als ik mij een
oogenblik plaats op het standpunt van James, heb ik toch
één wensch, n.l. dezen dat men historisch wat beter den
sneeuwbal der waarheid bestudeere. Hoe is het b.v. mogelijk
te zeggen dat de eischen, waarmee het optimisme van Emerson,
het Buddhistisch pessimisme en het Christendom tot ons

komen, en de wijze, waarop wij daaraan beantwoorden, feite~

1) Pragmatism etc,, p. 222-225.
2) Zie het zeer scherpe oordeel van Wilhelm Windelband in zijn der
Wille zur Wahrheit, Rede bei der akademischen Feier der Universität
Heidelberg am 22 November 1909. „So erscheint uns die pragmatistische
Lehre als eine Logik jenseits von Wahr and Falsch .... So erscheint
diese pragmatistische Logik als ein charakteristiches Gebilde unserer Zeit
neben jener Moral jenseits von Gut and Bose, die uns in demselben Sinne
als die Moral des Erfolgs fir die unbegrenzte Selbstbehauptung des Individuums gepredigt worden ist" etc. (p. 18.) Ik hoop dat dit krasse oordeel
van een nuchter man wat nuchterheid brengen zal.
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lijk niet te onderscheiden en in vele opzichten indentisch zijn? 1
Dit uitwisschen van alle distincties komt nu van het verwaarr
loozen der intellectueele functie. Om een tweede voorbeeld te
noemen, aan andere pragmatisten ontleend: op dezelfde
generaliseerende, egaliseerende lijn ligt het, als zij beweren dat
bij bekeering of in den geloofsstaat (faithstate) alle intellectueele concepties b.v. omtrent het werk van Christus bijkomstig
,en onwezenlijk zijn. 2 ) Geloof is niets anders dan emotie voor
een ideaal, de geloofsstaat niets anders dan harmonie met het
ideaal, „genade" enkel de naam voor een verhoogden levenstoon. 't Is weer het oude: „Gefuhl ist alles, Name ist nur Rauch
and Schall". Wie dit recept in handen heeft, kan toch best
zelf dit nog al oppervlakkig idealisme, om soms niet te zeggen
naturalisme, construeeren.
Het bevreemdt mij wel een weinig dat het Pragmatisme heeft
kunnen inslaan bij sommige Christelijke theologen. Zou het
zijn door de algemeene prediking, die uit het Pragmatisme
tot ons komt: laat uw geloof een realiteit zijn, iets, dat
„werkt ", laat uw godsdienst zijn une religion vécue? Maar
dat was ons toch wel meer gezegd. Of zou het Pragmatisme
het nerveuze denken van onze eeuw nog nerveuzer en onrustiger gemaakt hebben? In ons protest tegen intellectualisme
kunnen wij toch inderdaad over de grens gaan. Intellectualisme
is zeker verkeerd, maar gebruik van intellect is toch, hoop
ik, niet verkeerd. Zonder intellect komen wij onvermijdelijk
in de schemering, waarin alle koeien grauw zijn.
Hoe dikwijls hoort men zeggen: wat beteekenen toch
abstracte' leerstukken voor het leven? Niet weinigen zijn
geneigd hier botweg te zeggen: niets. Ik had eens een
leerzaam geval in mijn leven. Er was een vergadering, die
)

-

1) Varieties etc., p. 34.
2) Varieties etc., p. 246; lames is het daarmee geheel eens, „the joyous
conviction" kan ook komen langs gansch andere kanalen."
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ik niet nader aanduid, waar het zeer onstuimig was toegegaan.
Een liberaal theoloog, met mij van de vergadering komende,
zei tot mij: „wat geeft nu toch eigenlijk het vasthouden van
deze menschen aan hun abstracte dogma's van triniteit etc. ?'r
Het leven heeft voor mij op die dwaze vraag geantwoord.
Er kwam een oogenblik dat gemelde liberale theoloog ook
uitgleed en zeer ongepaste dingen zeide aan het adres van
een tegenstander. Als iemand nu ook eens gevraagd hath
wat beteekenen uw liberale, uiterst rationeele dogma's voor
het leven? Mij dunkt, in dit geval ook niets. Als het op
nadenken en wel nadenken tegenover ons zelf aankomt, is er
wel dikwijls aanleiding om te zeggen: alas, poor mankind!

De methode der empirische godsdienstpsychologie. Ik mag
niet nalaten allereerst op te komen tegen wat ik zou willen
noemen het Americanisme in het optreden van deze psychologen. Ik zonder William James gaarne uit. Als hij zijn
boek over Pragmatism schrijft, luidt de ondertitel: a new name
for some old ways of thinking. Dit is bescheiden, het wil
zeggen :. daar is nog wel meer over deze dingen gehandeld.
Maar als men de overige pragmatisten hoort, zou men waarlijk gaan meenen dat er nu voor het eerst in de wereldhistorie door hen iets gezegd en onthuld wordt over de men~
schelijke ziel en haar religieuze en andere ervaringen. 't Is
of de religieuze ziel pas nu ontdekt is. Dit is toch inderdaad
niet zoo: Plato wist er al iets van, en Plotinus, en Augusti~
nus, en de mystieken, en Luther, en Schleiermacher, en Vinet,
om van profeten, apostelen, dichters en speculatieve denkers
maar te zwijgen. Maar, zal men misschien zeggen, de
pragmatisten raadplegen toch biografieën, autobiografieën,
mémoires, dagboeken etc. Alsof dat alles ook door anderen
niet gelezen en naastig doorzocht ware!
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Ik behoef niet al te lang stil te staan bij de methode der
empirische godsdienstpsychologie, welke door de bekende
pragmatisten met grooten ijver wordt toegepast. Deze methode
werd uitnemend beschreven door Dr, J. G. Geelkerken in
zijn belangwekkend academisch proefschrift: de empirische
godsdienstpsychologie. 1 ) De beschrijving van de methode
dunkt mij voortreffelijk, veel minder kan ik mij vinden in haar
uitvoerige beoordeeling. In die beoordeeling spreekt nu eens
hooge, bijna geestdriftige ingenomenheid, dan weer zeer dui~
delijke terughouding. 2 ) Vooral op de laatste bladzijden wordt
al te uitwendig en mechanisch ingeroepen het gezag der H.
Schrift en het getuigenis der Christelijke openbaring. 3 ) Deze
beide blijven al te zeer naast de eigenlijke beoordeeling staan.
Het bevreemdt mij dat deze bekwame leerling der Vrije
Universiteit de eigenlijke kern hier niet getroffen heeft. Een
oogenblik komt hij dicht bij deze kern, als hij schrijft: „waar
deze methode aan de natuurwetenschappen ontleend is, werkt
zij, toegepast op dit object (n.l. de religieuze ervaring) , begripsverwarring in de hand, daar hare terminologie slechts in
gewijzigden of geheel overdrachtelijken zin kan gebezigd." 4)
Niet zoozeer begripsverwarring, zou ik zeggen, maar verarming, verminking van het object, en dat uit den aard der
zaak. Mijn bezwaar ligt niet in de vraaglijsten, die rond~
gezonden worden, ofschoon men er in Frankrijk al van terugkomt, om zich te bepalen tot biogafieën, memoires etc. Men
ontdekt mischien dat van degenen, die ondervraagd worden,
de besten ten slotte het beste voor zich houden. Ook moet
men wel last krijgen van conventioneele antwoorden. Door
die vraaglijsten werd verkregen een ruw materiaal, dat zeker
1) Amsterdam: Scheltema en Holkema's boekhandel, 1909.
2) Voor dit heen en weer gaan van het oordeel leze men op pp. 280284, 290, 297/298, 311/312, 319/320, 390.
3) Zie p. 338, 362-368, 373.-379, 384, 386, 390, 393.
4) t. a. p. p. 320.
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niet geheel zonder waarde is. Ook zijn die lijsten, over
't algemeen oordeelkundig gesteld, men zie een voorbeeld van
zulk een lijst achter de dissertatie van Geelkerken.
Neen, het wezenlijk bezwaar ligt elders, n.l. in de natuurwetenschappelijke methode zelve, die op het terrein der ,geestelijke wetenschappen, in casu op het gebied der religieuze
ervaring uit den aard der zaak en noodwendig verarming
moet brengen. Hier reikt deze methode enkel tot het elementaire, den buitenkant, niet tot het intieme en diepste. De
natuurwetenschappelijke en de historische methode beant~
woorden, geven werk aan twee wezenlijk onderscheiden
functies van onze geest. De eerste classificeert, zoekt het
gemeenschappelijke, het algemeens, ten slotte wetten; hier is
altijd reductie, 'omdat immers de verschillen geëlimineerd
worden. De tweede, de historische methode vraagt, als het
om iets anders dan het antiquarische te doen is, naar het
concrete, het bizondere, het individueele, het „Eenmalige."
Moet dit altijd nog weer gezegd worden na Schleiermacher's
klassieke vijfde „lede fiber die Religion?" 1 ) Laat ik voor
de duidelijkheid, die hier wellicht niet overbodig is, eens een
denkbeeldig onderzoek instellen. Wij zenden een vraaglijst
toe aan een volgeling van Buddha, aan een Brahmaan, aan
Plotinus, aan Paulus, aan Augustinus, aan een christelijk
Mysticus, aan Luther. Zij allen zullen ons natuurlijk mede~
deelen hun eigene, bizondere en zeer distincte ervaringen,
met al de onderstellingen en associaties, die daarmee verbonden zijn. Pas hier nu de natuurwetenschappelijke methode
toe, dan moet gij principiëel al het eigene en bizondere, al
het distincte uitwisschen, want dan zoekt gij immers het
gemeenschappelijke, datgene, wat al de genoemden met elkander gemeen hebben. Het gaat hier zooals Spencer met de
1)

Zie o.a. ook Windelband's bekende rede: Geschichte and Naturwis-

senscha ft, zweite Auflage, 1900.
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verschillende godsdiensten handelde. Die godsdiensten hebben
hun onderscheiden dogma's, hun verschillende theoretische
onderstellingen. Dat alles verklaarde Spencer voor bijkom~
stig en onwezenlijk, zoo verkreeg hij het gemeenschappelijke,
d.w.z. „the religious awe" als het eigenlijk en eenig religieuze.
Maar ik behoef niet zoover van huis te gaan om de door mij
bedoelde verarming en verminking toe te lichten. Wij heb~
ben het al gehoord. Daar is zoo iets als het christelijk
geloof: laat het zijn wat het wil, maar het is toch iets onder~
scheidens. Onze pragmatisten zeggen ons dat geloof niets
anders is dan emotie voor een ideaal. Al de rest is bij
komstig en onwezenlijk. Daar is zoo iets als Christelijke
blijdschap en verzekerdheid: Pragmatisten getuigen van harmonie met het ideaal. Er wordt op Christelijk terrein gesproken van genade, en men bedoelt er toch, terecht of ten
onrechte, iets bepaalds mee. Pragmatisten spreken ons hier
van een verhoogden levenstoon. Al het overige beteekent
niets. Hoe komt men nu tot zulk een alle onderscheid, lijn
en kleur uitwisschend revolutionair bedrijf? Op eenvoudige
wijze: men plaatse b.v. physisch, esthetisch, ethisch, religieus
gevoel op ééne rij, trekke er den grootsten genieenen deeler
uit, en men is gereed.
Deze psychologen hebben een speciaal onderzoek ingesteld
naar wat men bekeering noemt. Onmiddellijk gaan zij den
weg der generalisatie op. De bekeering in Christelijken zin
komt op ééne lijn met elke verandering van de persoonlijk~
heid en het karakter, elke wijziging in de physieke en ethische
ontwikkeling, elke sterke wisseling in leven en bewustzijn.
Bij strenge toepassing der gevolgde methode krijgt men
natuurlijk de bleeke en vale minimaal- formule; door niet~
strenge toepassing werden inderdaad een paar kenmerken
van Christelijke bekeering behouden: vrees voor den dood of
de hel, overtuiging van zonde en berouw. Maar nu vraag
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ik toch: is het voor dit algemeen en van overlang bekende
poover en onnoozel resultaat nu werkelijk noodig vraaglijsten
rond te zenden en zóóveel omslag te maken? Ik kan het
niet helpen, maar ik vind hier aan de eene zijde verarming,
aan de andere zijde den schijn - rijkdom van een uitgebreid
materiaal. Het eenig e, waarin deze psychologen mij versterkt
hebben, is de overtuiging dat wij theologen en voorgangers
der gemeente veel meer moesten weten van de geheimen van
het zenuwleven, van neurasthenische en hysterische toestanden.
Allerzonderlingst dunken mij hier de misvattingen van
Dr. Adolf Frey in zijn verhandeling, die bekroond werd door
het Haagsche Genootschap tot verdediging van den Christelijken godsdienst. 1 ) Het opgegeven onderwerp komt mij
reeds een weinig vreemd voor. Zoo opzettelijk zuiveren onze
psychologen alle intellectueel element, alle theoretische voor~
stellingen, die ook maar even in het transsubjectieve grijpen,
uit. Al wat leer, geloofsleer is, is immers in hun oog bij- komstig en onwezenlijk. Toen James in het subliminale een
deur wilde openlaten voor nog slechts mogelijke inwerking
van iets supranatureels (in mystiek, gebed, profetie) , werd hij
door zijn medestanders bizonder scherp aangevallen. Alles
moet en kan ook volgens hen zuiver psychologisch, binnenverklaard worden. Hoogstens kan toegelaten-menschlijk
worden de monistische opvatting van het zielsproces. In naam
van allen, behalve van James, spreekt Flournoy kort en goed
het woord: „de taak der empirische godsdienstpsychologie is
het juist te „détheologiser et psychologifier la religion (pardon
des néologismes)." 2
En nu zegt Frey „het beginsel om aan de subjectieve
ervaring als zoodanig waarheid toe te kennen, zou consequen,

)

1) Eine Unfersuchung ober die Bedeuíung der empirischen Religions
psychologie fur die Glaubenslehre, Brill, Leiden 1911.
2) Zie Geelkerken, t. a. p. p. 30 en 266.
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ties in zich sluiten, die elk begrip van „waarheid" zouden
opheffen ". (p. 55) . Maar de heeren pragmatisten, ook James,
willen geen „waarheid," enkel waarheden in het meervoud
kennen.
„De empirische godsdienstpsychologie gaat haar
competentie te buiten, als zij meent het bestaan van speciale
terreinen of objecten van een andere wereld van zich
uit te kunnen bewijzen. Is het objectieve in 't algemeen
onttrokken aan de empirische godsdienstpsychologie, in wier
gebied enkel het subjectieve valt, zoo zal het haar nog
minder gelukken ons een kennis van het Absolute te geven. Ik
zou deze gedachte in dezen vorm willen uitdrukken: de
empirische godsdienstpsychologie schaft kein Absolutes"
(p. 56) . Maar de pragmatisten begeeren hun competentie
niet te buiten te gaan, zij willen zeker geen „Absolutes
schalien ". Er zou dezen menschen daarbij een rilling over
den rug varen. „Er kan geen sprake van zijn dat de
empirische godsdienstpsychologie alle artikelen des geloofs zou
kunnen poneeren of van zich uit reconstrueeren, om alzoo
aan godsdienst en dogme den ouden glans te hergeven"
(p. 59). Maar toch James noch zijn medestanders hebben
ook maar één haar op hun hoofd, dat hieraan denkt of ook
maar denken kan. En aan het slot zegt Frey nog eens:
„hieruit (n.l. uit het verzamelde materiaal) een in zich gesloten
bouw van religieuze gedachten op te trekken, daartoe ontbreken haar als empirische, psychologische discipline alle
middelen" p. 87) . Maar deze menschen zoeken niet eens naar
zulke middelen, en stellig glimlachen zij over een gesloten
bouw van religieuze gedachten".
Zoo gaat het door het heele boekje heen in teen merkwaardig misverstand voort. Wat de empirische psychologen
zelf zeggen en vermoeiend dikwijls verzekeren, wordt door
Frey telkens voorgedragen als gewonnen conclusie uit zijn
bestudeering van hun methode. Hier wordt werkelijk water
in zee gedragen. Het is immers niet mogelijk, met goed~
.
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keuring der heeren, uit deze empirische psychologie te komen
tot wat ook maar eenigszins gelijkt op een geloofsleer. Zij
willen nooit en nergens over de grens der subjectieve,
intra-humane ervaring. Ook met de mogelijke inwerking van
iets supranatureels bij James bereikt men, zoolang de exacte
onderzoeker aan 't woord is, enkel ... een mogelijkheid!
w

The Subliminal. Ik kom thans tot wat men in deze
empirische psychologie noemt: the subliminal, extramarginal,
transmarginal region van ons wezen. De uitdrukking werd
het eerst gestempeld door F. W. H. Myers. Wat bedoelt
men er mee? Daar is meer in ons dan ons bewuste, of ficiëele,
in de buitenwereld reikend leven van eiken dag. Achter
ons denken, gevoelen en verbeelden ligt de onbewuste, liever
de onderbewuste achtergrond van ons wezen. Voor de
aanschouwelijkheid verdeelt James onze persoonlijkheid in een
A- streek (A~region) en een B-streek (B~region). De A- streek
is gelegen in het licht van het bewustzijn. „In de grootere
B- streek liggen de crepusculaire diepten van onze persoonlijkheid, liggen al onze voor het oogenblik slapende her~
inneringen; daarin schuilen de bronnen van onze duister~
gemotiveerde neigingen, aandriften, sympathieën, antipathieën,
vooroordeelen. Vandaar ook komen onze intuïties, onze
inbeeldingen, onze bijgeloovigheden, onze diepste overtuigingen, onze droomen, onze. mystieke ervaringen, onze begoochelingen, onze idées fixes en hysterische toevallen. 1 ) Wat
vandaar komt, zegt James, moet gezift worden, want in het
subliminale „liggen seraf en slang naast elkander" (p. 426) .
Kort uitgedrukt zouden wij kunnen zeggen: in dit onderbewuste
ligt onze erfenis van de voorgeslachten en de slapende
1)

Varities etc. p. 383, 384.
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ervaring van het achter ons liggend leven. Slapend, maar
niet gestorven, slapend en toch niet zonder actie. Wij kunnen ons daarvan reeds op eenvoudige wijze overtuigen. Tracht
u te binnen te brengen een vergeten naam. 't Is of gij daar
binnen door dit eenvoudig trachten iets wakker gemaakt hebt.
Doe nu maar geen moeite, de vergeten naam zal van zelf
voortkruipen naar het licht van het bewustzijn, hij zal u
spoedig invallen, te binnen schieten, als het heet. Eminente
denkers en dichters weten te spreken van gedachten, die in
stilte, onbewust rijpen en zich uitwerken; men heeft dan het
blij, verrassend gevoel van iets te „ontvangen", zonder de
moeite der inspanning.
In dit onderbewuste, in deze duistere strook ligt het belang
deel van onze persoonlijkheid ten goede en ten kwade.-rijkst
Zoo teekenachtig is de Paulinische- uitdrukking: „naar uwe
hardigheid en uw onbekeerlijk hart vergadert gij u zelven
toorn als een schat" (Rom. 2 : 5) . Zulk een droeve schat is
er: ernstige indrukken, die vergeten, verzondigd, maar toch
niet uitgewischt werden, die dof blijven naspreken; vermaan,
dat aangehoord, maar niet nagekomen werd; smadelijke ver~
gelijken en smartelijke neerlagen. Maar ook is daar het
betere en hoogere in al zijn zwakte en aarzeling dikwerf, in
al zijn worstelingen en onuitgesproken verzuchtingen (Rom.
8 : 26) , het hoogere en betere, dat wel bedreigd, bezoedeld
en verminkt, maar toch onder tranen misschien bewaard
werd. Spreekt wederom de Bijbel niet van „een vergaderen
van vrucht ten eeuwigen leven" (joh. 4 : 36) ?
De empirische psychologen leggen op dit subliminale terrein een sterken nadruk in hun theorieën over bekeering..
In dit onderbewuste trekken en plaatsen zij wat anders supra~
natureele invloed, inspiratie, openbaring genoemd wordt. Er
ligt, zegt James, rondom het gewone veld van ons bewustzijn
1)

Varieties etc., p. 235, 242 en v.
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een harder of zachter rand. De harde rand laat moeilijk, de
zachte rand laat gemakkelijk eenige werking uit het onderbewuste door. Wat geschiedt nu in de bekeering? De
harde of zachte rand buigt door, het subliminale wordt actief
en uit het onderbewuste komt een golf van energie op; er
heeft vooral bij plotselinge bekeeringen een explosie plaats
uit de diepte van ons wezen in het veld van ons gewone
bewustzijn. Bij zulke bekeeringen is er, zegt James, een gemak~
kelijk te overschrijden drempel, een poreuze margo. 1 ) Wij
hebben reeds verstaan dat onze psychologen de bekeering
zuiver psychologisch zullen opvatten, hoogstens ruimte latend
voor de monistische onderstelling. Bekeering is een zaak van
gewonen geestelijken groei, er komt enkel naar voren, er
springt soms naar voren wat al vroeger aan het rijpen was
in het subliminale bewustzijn. Bekeering is niets anders dan
een zuiver natuurlijk proces, „a subconscious maturing of
motives, deposited by the experience of life". James zelf sluit,
als we reeds hoorden, de mogelijkheid niet uit dat hoogere
geestelijke machten bij de bekeering inwerken. Logisch is
het niet onmogelijk, zegt hij, dat hoogere machten ons aan~
raken in ons subliminale zelf. Maar ten slotte doet het er
niet toe hoe hier alles gebeurt, 't is de vraag wat bereikt
wordt.') In ieder geval zou deze inwerking alleen kunnen
geschieden door wat hij noemt „de subliminale deur ". Van
deze deur heeft James, als ik reeds opmerkte, last genoeg
gehad.
Wij hebben een nieuwe terminologie gehoord, ook nieuwe,
verrassend nieuwe dingen? Ik ben zoo vrij dit toch te
betwijfelen. De frissche beeldspraak pakte, maar wat gezegd
werd, was toch wel bekend, zelfs in kringen, die wij voor
-

1)

Varieties etc., p. 230, 236, 241/242, (James haalt hier woorden van

Coe aan) 270.
2)

Varieties etc., p, 235. 242, en v.
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deze diepere kennis misschien gesloten zouden achten. Laat
ik u eens een kort verhaal mogen doen. Vooraf herinner ik
u nog even aan de gebruikte terminologie. In de bekeering
komt naar voren, komt boven, explodeert wat langer of
korter broedde, rijpte in het subliminale. Een harder of
zachter rand breekt door en nieuwe krachten banen zich een
weg. En nu het verhaal. Op een van mijn gemeenten was
een jonge man van even 30 jaar, die, zooals het dan heet,
plotseling bekeerd werd. Zijn moeder was een zeer verstandige
vrouw, die veel van zielkunde verstond, al had zij van het
woord vermoedelijk nooit gehoord. Op mijn vraag hoe de
verandering bij haar zoon zich zoo plotseling had toegedragen,
antwoordde zij: „Dominé, 't is eigenlijk heelemaal niet plotseling toegegaan. Dat is maar het slot geweest. Er was in
mijn jongen al lang iets gaande, hij sprak weinig, maar er
ging bij tijden veel in hem om. U moet weten dat hij in
zijn jeugd onder sterke indrukken geleefd heeft. Maar, zooals
het gaat, die indrukken slijten uit, er komt van alles over heen.
Mijn zoon is niet in slechten zin de wereld ingegaan, maar
hij leefde toch niet bij zijn hart, hij ging tijden lang geheel
in zijn zaken op. Een dikke korst kwam over alles heen,

maar het was niet weg, het kwam gedurig weer boven.
Vooral het sterven van zijn zuster eenigen tijd geleden maakte
een diepen indruk op hem, en heeft hem niet weer los^gelaten. Toen is het eindelijk tot doorbreking gekomen,
maar eigenlijk is het vuur onder de asch nooit heelemaal

uitgegaan."
Wat dunkt ons van dit zielkundig vrouwtje? Onze empirische psychologen kunnen, tot zelfs in de beeldspraak toe,
aan dit verhaal niets toevoegen. En wat nog beter is, deze
verstandige vrouw, die bij al haar psychologie eenvoudig in
de zoekende liefde van God geloofde, zal niet verzeilen in
wat ik zou willen noemen psychologische mythologie. Wij
hebben daarvan een duidelijk toelichtend staal in de Varieties
I. VAN DIJK. II.

27
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In de bekeering of verlossing ", zegt hij,
van James. 1
„identifiëert een mensch zijn wezenlijk zijn met een kiemend
hooger deel van zich zelf, al is dit ook maar een hulpelooze
kiem. Op deze wijze: hij wordt zich bewust dat dit hooger
deel grenst aan een p 1 u s (a m o r e) van dezelfde kwaliteit,
)

„

welke werkt in het universum buiten hem".
Waar hebben wij dit p 1 u s te zoeken? Voor het naast,
zegt James, in het onderbewuste zelf. Daar is in letterlijken
zin meer leven in onze geheele ziel dan waarvan wij op een
gegeven oogenblik ons bewust zijn. Dit p 1 u s van onder~
bewust hooger leven werkt intusschen nooit zonder prikkel
van uitwendige invloeden (tegenspoeden, treffende sterfgevallen etc.) 2
Krijgen wij hier toch eigenlijk geen mythologie, die allerlei
„entities" schept? Er is in ons een hulpelooze kiem van
goedheid. Vlak daarnaast, immers daaraan grenzend, ligt in
het onderbewuste een p 1 u s van goedheid, daar liggen de
hoogere krachten van onzen geest. Men vraagt zich af
waarom de hulpelooze kiem niet onmiddellijk causaliter geholpen kan worden, waarom de uitwendige prikkel hier toch
eigenlijk de causa moet worden? Zou het niet zijn, omdat
dit p 1 u s van goedheid, dat idealistisch opgedreven wordt,
in waarheid niet zoo groot en sterk is? Is een p 1 u s van
goedheid, een hoogere geestelijke kracht, maar die uit zich
zelf niet waarlijk actief kan worden, die de zwakke kiem aan
haar lot moet overlaten, niet iets vreemds erf mythologischs?
Waarbij nog komt dat bij deze opvatting bekeering toch
eigenlijk alleen plaats grijpt in de sfeer van het bewuste
leven, niet in de diepte van ons wezen, want daar hebben
wij eigenlijk geen bekeering noodig, daar is immers al het
p 1 u s van goedheid, daar is reeds de hoogere geestelijke
.

)

1) p. 508 en v., de cursiveering is van James.
2) Zie Geelkerken, t. a. p. p. 99, 104.
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kracht. Ik denk dat deze heele constructie samenhangt met
de meening dat „evil is good in the making". James zelf
zal hier nog een anderen uitweg zoeken.

Ik ben gekomen tot de bespreking van James' Theïsme,
dat hij zelf noemt zijn „pallid over-belief." Ik zou wel willen
dat er nu een ander referent aan het woord kon komen. Ik
heb geen rustige, vaste lijnen kunnen ontdekken. James zegt
ergens dat het Pragmatisme alle theorieën lenig maakt. Zijn
gedachten zijn mij inderdaad al te lenig. Nu eens laat hij
zich uit als een gewone naturalist. „Voor het pluralistisch
pragmatisme" zegt hij, „groeit de waarheid aan de binnen~
zijde van onze eindige ervaringen. Zij steunen op elkander,
maar het geheel van zulke ervaringen, als er zulk een geheel
is, steunt op niets. Al onze woningen (all „homes") liggen
in onze eindige ervaring, deze eindige ervaring als zoodanig
is „homeless". Niets buiten den stroom van het geschieden
verzekert ons den afloop, het eindelijk resultaat. Deze stroom
kan enkel op behoud hopen uit de eigen innerlijke beloften
en krachten." 1)
Wij hebben al verder overvloedig gehoord van zijn rusten
looze bestrijding van alle speculatieve en dogmatische ontologie,
Realiteit met een groote R., Waarheid met een groote W.
Maar dan weer verzekert zijn Pragmatisme ons dat alle
abstracte theorieën goed zijn, als zij ons maar helpen, als zij
maar leiding aan ons leven geven. De woorden God, Rede,
Doel, het Absolute hebben zelf wel geen inhoud, maar 't zijn
termen van belofte, die ons een geruster blik in de toekomst
geven. Het nut van het Absolute, zegt hij, is bewezen door
heel de religieuze historie, dan zijn de eeuwige armen onder
-

')

Pragmatism ect., p. 260.
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ons. 1 ) Men weet dat hij zelf dit Absolute toch niet plaatsen
kan in het geheel van zijn beschouwingen. „Ik zelf geloof
stellig niet, heet het al verder, dat onze menschelijke ervaring
de hoogste vorm van ervaring zou zijn, welke er in het
universum bestaat. Veeleer geloof ik dat wij vrijwel in
dezelfde verhouding tot het geheel van het universum staan,
als waarin onze kleine honden en katten tot het geheel van
het menschelijk leven staan. Zij wonen naast, ons in onze
kamers en raken aan ons leven. Zij nemen deel aan tooneelen,
van wier beteekenis zij geen besef hebben. Zoo raken wij
aan het wijder leven der dingen, zonder het te verstaan,
maar wij mogen wel gelooven dat hooger krachten bestaan
en werken aan het behoud der wereld op ideëele lijnen,
analoog aan de onze." 2)
Veel stelliger is hij aan het slot der Varieties en in the
Will to believe. Daar verdedigt hij een sterk supranaturalisme
met voorzienigheid en wonderen, al zijn het geen wonderen
van de grover soort, voegt hij er bij. Hij verzet zich daar
tegen de vervaging van het transcendentale idealisme en
neemt b.v. een werkelijke supranatureele inwerking bij het
gebed aan. Het meest neigt hij echter tot de pluralistische
opvatting van het universum, tot een soort van polytheïsme,
zooals hij het zelf noemt. 3)
Ik verklaar eerlijk dat ik geen vasten draad in handen
kan krijgen. Soms vraagt men bij zich zelf waarom deze
man geen Christen is, maar dan weer is het over-- duidelijk
waarom hij het niet is. Opmerkelijk is het dat de persoon
van Jezus Christus, althans in de beschrijving, buiten zijn
supranaturalisme blijft. Daar is nu en dan in zijn uitlatingen

1) Pragmatism etc., p. 273.
2) Pragmatism etc., p. 299.
3 ) Varieties etc., p. 515-527; the Will to believe, p. 121, 122; Pluralistic
Universe.
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iets, dat niet zuiver ernstig klinkt. Het woord „attitude" is
een van zijn geliefde woorden. Wij kunnen hebben, zegt
hij, verschillende „attitudes" tot het Oneindige, het Goddelijke,
„Sick souls" hebben noodig een godsdienst van verlossing,
maar waarom zoo denken aan verlossing, als wij „healthyminded" zijn? Het is dezelfde man, die bij herhaling ons
zeggen kan dat de dieper levenstoon bij de „sick souls" is,
die tot drier, viermaal toe de groote oppervlakkigheid van
de ,,healthy-mindedness" treffend in 't licht stelt. „Een ketting
is niet sterker dan zijn zwakste schakel, en het leven is ten
slotte zulk een ketting. Neem den gelukkigsten mensch, en
in negen van de tien gevallen is zijn diepste bewustzijn een
besef van „failure." Wat hij bereikte bleef verre beneden
zijn idealen, of anders had hij geheime idealen, waarvan de
wereld niet weet, en waarvan zijn innerlijk bewustzijn hem
zegt dat hij er tegenover te kort schoot." 1
„Wij doorleven allen oogenblikken van ontmoediging,"
heet het tegen het slot van Pragmatism, „als wij ziek zijn
van ons zelf en moede van al het vruchteloos streven. Ons
leven bezwijkt dan, en wij vallen in de „attitude" van den
verloren zoon. Wij vertrouwen dan niet meer op de kansen
der dingen. Wij hebben in zulke oogenblikken een univer
sum noodig, waaraan wij ons kunnen overgeven, waar wij
aan den hals van onzen vader kunnen vallen, om opgenomen,
verslonden te worden in het absolute leven, gelijk een droppel
water smelt in rivier of zee." Maar deze „attitude" van den
verloren zoon is ten slotte toch weer niet de rechte en finale
„attitude" tegenover het geheel des levens. En soms vraagt
hij: „moeten mijn gedachten nacht en dag verwijlen bij mijn
persoonlijke zonden en vlekken, omdat ik ze werkelijk heb,
of mag ik ze ignoreeren om te kunnen zijn een fatsoenlijk
)

1 ) Varieties etc. p. 487, 488. Zie voor zijn beoordeeling van healthymindedness pp 78, 92/93. 136-141, 163--165, 362-364.
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lid der maatschappij, en niet een stuk „of morbid melancholy
and apology?" Wat mij zelf betreft, zegt hij, ik kies het
moralistisch gezichtspunt, ik ben bereid het universum te
accepteeren als iets gevaarlijks en gewaagds. Toch schrijft
hij ook weer de merkwaardige woorden neer: „daar kan geen
twijfel aan zijn dat, als wij menschen in ons uiterste komen,
absolutism is the only saving scheme." Pluralistisch moralisme
doet dan eenvoudig onze tanden klapperen, het verkilt het
hart in onze borst." 1 ) Wij zouden zoo zeggen dat niet
alleen in het sterven, maar ook in het leven onze tanden niet
moeten klapperen, ons hart niet moet verkillen in onze borst.
Heeft James soms niet diep genoeg gepeild? Maar lees
dan zijn fraaie beschrijving van het onderscheid tusschen den
moralist en den Christen. Hij heeft het over het oogenblik,
als de dood den sterkste onzer velt en onze athletische hou-

ding bezwijkt. En dan zegt hij: „wij allen zijn ten slotte
zulke hulpelooze „failures", als de dood komt. Dan gevoelen
wij dat al onze moraliteit slechts een pleister blijkt te zijn,
welke een wond bedekt, die door moraliteit nooit geheeld
kan worden, al ons goeddoen slechts de holle substitutie van
dat goed-zijn, waarin ons leven moest gegrond wezen, maar
helaas niet gegrond is." 2
Kan het beter? Ik zeg nog eens dat James een beminlijk
man moet geweest zijn, iemand die zich uitspreekt. Waar
ligt de sleutel voor de meegedeelde gedachten, die elkander
toch eigenlijk niet met rust laten? Mij dunkt, die sleutel ligt
in het eerste woord, dat ik van hem citeerde. Bij het ver
zijn laatste stuk voor het Hibbert- journal schreef-schijneva
hij aan zijn vriend Goldstein: „dit is de laatste arbeid uit
mijn Sturm- and Drangperiode." Inderdaad, zijn innerlijk
leven is geweest een Sturm- and Drangperiode.
)

1) Pragmatism etc., 290-301, 232.
2) Varieties etc., p. 46, 47.
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Maar nu komt de vraag: waar ligt de sleutel, die ons
opensluit dit bewogen innerlijk leven? Ik ben zeker van
plan hier zeer kiesch te werk te gaan, en ik zal ook gaarne
luisteren naar wat anderen hier beters te zeggen hebben.
Mij kittelt allerminst de zondige behoefte om in het gericht
te gaan over het leven van den naaste, ik bedoel ten slotte
enkel blootlegging van de wortelen van eigen zekerheid.
Ik zou hier kortelijk drieërlei willen zeggen.
1 0 . Door al de geschriften van James heen wordt rusten
loos uitgesproken de overtuiging dat er voor de realiteit van
de wereld der eeuwige dingen geen theoretisch, intellectueel,
logisch, voor allen geldend bewijs is. Voor wat men zoo
gemakkelijk „objectief" pleegt te noemen, is er geen objectief
bewijs. Dat heeft James verstaan. En toch heeft zijn hart
behoefte aan religie, zooals ons lichaam behoefte heeft aan
versch water en voedzaam brood. Uit kracht van die
behoefte vraagt hij in allerlei vormen: waarom mag wèl
voldaan worden aan onze logische behoeften in de weten~
schap, en waarom zou er niet mogen voldaan worden aan
onze zedelijke en diepere behoeften? Hij kan de wettigheid,
het zielkundig recht van deze vraag overtuigend en schitterend
in het licht stellen, maar altijd voelt hij: bewijs is dit alles
toch niet. Altijd voelt hij dit, en altijd voelt hij het pijnlijk,
hij heeft in dit bestand van zaken niet kunnen berusten, niet
kunnen rusten. Hoe komt dit? Is het, omdat hij van huis uit
„Naturwissenschaftler" is? Misschien. Onze studie-. en denkgewoonten kunnen ons, naar ik meen, tyranniseeren. Wij
allen, voor zoover wij het denkend leven van onzen tijd
medeleven, kunnen dat wel verstaan. Het is niet zoo gemak~
kelijk zonder rhetorica de zekerheid van het exacte weten,
van het bewijs hier achter te laten en blijde te leven uit de
andersoortige zekerheid, welke ligt onder het woord: de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven.
2°. Met het gezegde hangt nog iets anders samen. James
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heeft zich, naar mij voorkomt, nooit volledig bevrijd, ik zeg
niet van de methode der natuurwetenschappen, wat natuurlijk
een dwaze eisch zou zijn, maar wèl heeft hij zich nooit
bevrijd uit den ban van deze methode. Ik beschrijf deze
methode niet weer, maar dit is toch wel zeker dat zij op het
terrein der geestelijke wetenschappen ons enkel kan helpen
aan het algemeene, het gemeenschappelijke en wat er uit
afgeleid kan worden, enkel aan minimaal-formules dus. Voor
de karakteristiek b.v. van een religieus of ethisch verschijnsel
laat deze methode ons in den steek. James weet dit ook wel.
Zoo goed en juist zegt hij in zijn the Will to believe
(p. 66) : „naast de passie voor vereenvoudiging is er een
zuster-passie, die in sommige geesten al vormen zij misschien de minderheid de mededingster der eerste is. Dit
is de hartstocht om te onderscheiden, het is de aandrift om
liever te kennen de deelen dan te begrijpen het geheel. Het
karakteristieke van deze passie is een open zin voor klaarheid en integriteit van begrip, en sterke afkeer van duistere
omtrekken en vage identificaties. Men wil hier gaarne de
bizondere dingen kennen in hun volle kompleetheid. Klaar~
heid en vereenvoudiging stellen dus onderscheiden eischen,
en zijn een reëel dilemma voor den denker."
In dit dilemma is hij, naar het mij voorkomt, op den duur
beklemd gebleven. Vandaar de niet weinige schommelende
en soms tegenstrijdige uitlatingen in zijn geschriften. Hoe
fijn beschrijft hij het onderscheid tusschen den Christen en den
moralist, tusschen den Christen en den Stoïcijn, niet alleen in
de leer, maar ook in de „emotional mood." In den geloofsr
staat, zegt hij bitonder juist, is er loslating van zelf-verantr
woordelijkheid, hier ligt het fundamenteele verschil met de
moreele praktijk 1 ). In dit alles spreekt de man, die een open
zin heeft voor het bizondere, het karakteristieke, het „Ein~
1)

Varieties ect., p. 289.
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malige." Maar dan weer spreekt de man der natuurweten-schap, en krijgen we de generalisaties, de reducties en mini-maal- formules. Dan hooren we ik vermeldde dit reeds dat het optimisme van Emerson, het Buddhistisch pessimisme
en het Christendom in hun appèl op ons feitelijk niet te
onderscheiden en in vele opzichten identisch zijn. Een paar
pagina's te voren had hij intusschen zelf gezegd dat Emerr
sonianisme „God schijnt te laten verdampen in abstracte
idealiteit" 1 ) . Elders zegt hij dat Stoïsche, Christelijke en
Buddhistische heiligen in hun leven praktisch niet te onder~
scheiden zijn. Heiligheid is hetzelfde in alle religies, men zou
kunnen maken een „composite photograph" van heiligheid.
Onder religie wil hij „wetenschappelijk" zoo algemeen moge~
lijk begrijpen onze totale reactie op het leven, ons gevoel
van de tegenwoordigheid der wereld 2 ) ; hij zou alleen willen
uitsluiten „the sneering attitude." In dit alles is een voort~
durende, niet aangename schommeling van het oordeel. Nu
eens wil hij aan de wijsbegeerte van den godsdienst en de
geschiedenis der godsdiensten de taak van vereenvoudiging
en reductie opdragen, zij moeten het historische verwijderen
en het intellectueele element, de dogmen tot een minimum

beperken, maar dan weer hooren we dat „overbelief s" (intellectueele, theoretische overtuigingen)' hoogst belangrijk en voor
velen volstrekt onontbeerlijk zijn. 3 ) Hier mogen wij toch
wel zeggen: ook voor ons denken moet een deur ten slotte
open of dicht zijn.
30• Eindelijk, James is
ik zeg niet voor zijn theorie,
wie is hier klaar?
maar voor zijn innerlijk leven niet gereed
gekomen, dunkt mij, met het probleem der zonde. Hoe diep
en waar is hier zijn opvatting soms, en dan weer hoe licht~
Varieties ect., p. 31.
Varieties ect., p. 35, 504, 271.
3 ) Varieties ect., p. 455-457, 503/504, 514/515.
1)
2)
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vaardig en over alles heenglijdend. Hij spreekt van de „attic
tude" van den verloren zoon. Ik zou de „attitude" willen
weglaten en den verloren zoon overhouden, met de bijvoer
ging: verloren zoon al of niet, daar ligt het dillemma. Tusschen
dit alternatief kunnen wij niet spelend en academisch blijven
doorgaan. Om een reeds aangehaald woord met eenige
wijziging nog eens te gebruiken: „niet enkel in het gezicht
van den dood, maar ook in het leven bezwijkt menigmaal
onze athletische houding, niet enkel in het sterven immers
gevoelen wij dat al onze moraliteit een pleister blijkt, welke
een wond bedekt, die door moraliteit nooit geheeld kan
worden." Op dit punt gaan de geesten uit elkander.

Ten slotte nog eenige opmerkingen. Ik zou mij zelf aanklagen, indien ik niet aldoor bedacht had dat wij allen
menschen zijn van gelijke beweging als James. Het is mij
volstrekt niet moeilijk gevallen billijk te blijven. Geen theor
retisch, logisch bewijs voor de wereld der eeuwige dingen. Is
God misschien ook de naam, de echo, de projectie in de ijle
lucht van onze behoeften en hun vervulling, van ons diepst
zielsbegeeren en zijn volle bevrediging? Tot wien is deze vraag
nooit gekomen? Hoe is ons antwoord op die vraag, hoe staat
het met onze zekerheid? Ik heb den indruk dat het met dezé
zekerheid in allerlei kringen niet zoo onverdeeld gunstig staat.
Bovenarmsche verzekeringen omtrent zekerheid kunnen hier
natuurlijk niet baten. Wat ontbreekt ons? Er zou hier allerlei
te noemen zijn, ik doe dat thans niet, laat ik alleen dit ééne
mogen zeggen dat het ons, naar het mij voorkomt, tegen~
woordig vooral ontbreekt aan concentratie. Voor zoover
wij studeeren studeert niet ieder? lijden wij aan wat
ik zou willen noemen pluralistische studie. Hoe dikwijls , is
b.v. in deze en de vorige eeuw gevraagd: wat is het wezen
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der religie, het wezen van het Christendom? Men zegt dat
er 150 antwoorden op de laatste vraag gegeven zijn. De
overvloed van antwoorden dunkt mij iets wanhopigs. Is er
geen mogelijkheid om door concentratie uit den kring van
het subjectieve en rusteloos heen en weer gaande, ik zeg
niet op voor ieder geldige wijze, maar persoonlijk uit te
komen? Mij dunkt, die mogelijkheid is er. Ik neem de
vrijheid hier te noemen een uitnemend boek, dat in 1908
verscheen, maar vermoedelijk in onze kringen nog weinig
bekend is, ik bedoel de Ein f uhrung in das theologische Studium
van Paul Wernle.
In dat boek spreekt een vrijzinnig theoloog, die er niet
aan denkt te tornen aan het recht der kritiek. Wij kunnen
dus zalig gerust zijn. Hij wijst wat ik genoemd heb den
weg der concentratie. Ook hij behandelt het probleem van
het wezen des Christendoms, en dan heeft hij den moed om
te zeggen: wilt gij dat wezen kennen, dan moet gij kennen,
Paulus, Johannes, Augustinus, Franciscus, Luther, Calvijn,
Paul Gerhardt, Pascal, Zinzendorf, Wesley, Tersteegen,
Semler, Kant, Göthe, Schleiermacher. Verrassen u hier
eenigszins de namen van Kant en Göthe, hij zal later
zeggen: „wat het Evangelie van jezus is, dat kan ons Hegel
volstrekt niet, en Kant slechts zeer gebrekkig en onjuist zeg~
gen, dat is voor en na te leeren bij Jezus, Paulus, Luther,
Calvijn." En wat Göthe betreft, schroomt hij niet de uitspraak:
„het geloof eischt een zeer bepaalde beslissing voor het eene
en afwijzing van al het andere, en dat ter wille der waar
achtigheid. Men kan geen jonger van Buddha en van jezus,
zelfs niet van Göthe en Jezus zijn; het blijde leven onder
den Vader-God en de energie tegen het booze laat zulk een
zoowel als ook niet toe."
Over Luther sprekend, zegt hij dat Luther het Paulinisch
evangelie gestempeld heeft tot het evangelie. Wernle heeft
zijn restricties, maar in de hoofdzaak heeft de historie volgens
,

428
hem deze intuïtie van Luther bevestigd. Hij vraagt dan:
hoe is Paulus toch gekomen aan de onmetelijke macht over
de Christelijke kerk? Ik onthoud u zijn veelszins prachtig
antwoord niet: „Paulus is de eerste Christelijke denker, die
de eigendommel jkheid, de zelfstandigheid en nieuwheid van
het Christendom zich zelf en anderen tot bewustzijn gebracht
heeft op grond van persoonlijke, hem zelf omscheppende
ervaring . . . Eerst voor Paulus werd het duidelijk dat in
Jezus een gansch nieuwe Godsopenbaring (de God en Vader
van Jezus Christus) in de wereld getreden was en dat op
grond van dit „Gotteserlebnis" in Jezus over alles: over God,
wereld, zonde, dood, wet, bestemming van den mensch nieuw
moet gedacht worden. Daarom was voor hem het Christen~
dom door en door christocentrisch . . . Verder was het
hem wonder, geschenk der genade en des Geestes, niet een
bezit, dat wij uitdenken en verwerven, maar dat over ons
komt als „Gabe" voor de „Auf gabe," als religie voor alle
moraal. Eindelijk ontsloot het Christendom voor hem zijn
diepte in de nieuwe verhouding van den Christen tot de zonde,
in de verlossing van zondenangst en zondendwang, in het
geschenk van een Godsvrede, die in weerwil van alle in~ en
uitwendige beletselen, waaruit het heimwee zich opworstelt,
toch reeds in het tegenwoordige leven vreugde en zaligheid
in zich draagt." En zijn conclusie is: „Paulus is tot heden
het grootste medium voor Jezus geweest." Ik meen dat de
allerbeste onderzoekers (Harnack, Holtzmann e.a.) dit laatste
oordeel van Wernle onderschrijven.
En als men hem nu vraagt: wie hebben op hun beurt
Paulus weer het best verstaan, geeft hij het krasse antwoord:
„men neme altijd weer de proef: wat heeft in de geschiede~
nis gewerkt als onvergelijkelijke macht? De moeilijk uit te
leggen bizonderheden (bij Paulus) , of de klare en zwaarwichr
tige grondgedachten, die in den orthodoxen catechismus
staan? Het reformatorische en orthodoxe verstaan was in
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veel hoogst gebrekkig ... , toch staat de Paulus van Luther
en Calvijn dichter bij den werkelijken Paulus dan de meeste
moderne „Darstellungen": de religieuze motieven zijn bij de
eersten mee doorleefd, de eenheid en geslotenheid instinctief
vermoed."
Wilt gij weten wat Wernle van de orthodoxie zegt? „Niet
dit is waarlijk de fout van alle orthodoxie der vroegere
eeuwen en van den tegenwoordigen tijd dat zij te veel aan
jezus gehecht, maar dat zij te weinig ernst met hem ge~
maakt heeft etc." Maar dan vraagt hij: „wat is eigenlijk
de kracht van het orthodoxe Christusgeloof?" Hij zegt: „ik
zou wel wenschen dat juist moderne Christenen beproefden
dit voor zich zelf eens duidelijk te maken. Is het iets anders
dan het gevoel van Gods tegenwoordigheid midden in deze

wereld, in den loop der geschiedenis, in menschelijke, per~
soonlijke verschijning ?" 1
Ik citeer niet verder. De kennismaking met zulk een
oprecht, de problemen doordenkend boek is een verkwikking.
Ook wat de kritische vragen betreft. Zijn velen toch eigenlijk niet gekomen, niet gebracht in een stemming, een atmos-feer van algemeene slappe scepsis, in den voor zwakke geesten door en door enerveerenden waan dat toch eigenlijk zoo
wat alles onzeker geworden is? Wie de dingen kennen,
weten wel beter. Maar zonder harde studie wordt hier
)

niets bereikt.
Er moet ook concentratie zijn op de lijn van ons persoonlijk leven. Mag ik de vraag stellen, zonder haar uitvoerig
te beantwoorden: wat bezitten wij in ons persoonlijk Christelijk geloof? Waarom is het dikwijls zoo zwak? Ik denk
alweer, omdat wij het Christelijk geloof, zooals het in het
N. T. tot uiting komt, zoo dikwerf maar eenzijdig kennen
in ons leven. Het Christelijk geloof is daar vervulling van
1)

Men zie voor het aangehaalde de pp. 182, 183, 300-350, 379.
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onze diepste, onze essentiëele behoeften; niet-vervulling wordt
daar verstaan als levensverminking. In het N. T. trilt en
tintelt een wondere, leven-vervullende vreugde. Maar er is
daar nog iets anders. Er zijn daar, vergun mij de paradoxale
uitdrukking, twee eenige, hoogste dingen. Wat ik bedoel,
kan ik misschien het best toelichten door de bekeering van
Paulus. Zij is completer en zuiverder dan b.v. de bekeering
van den stokbewaarder; de laatste vraagt: wat moet ik
doen om zalig te worden; Paulus, door liefde ontwapend,
vraagt: Heer, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En als hij
later vóór Agrippa zijn bekeering beschrijft, gebruikt hij de
aangrijpend schoone woorden: ik ben, o Koning, dat hemelsch
gezicht niet ongehoorzaam geweest. Niet ongehoorzaam,
welk een kracht ligt er in dit nederig woord. Ik denk niet
dat Paulus veel getobd heeft met zijn persoonlijke zekerheid.
Dat komt, omdat hij iets boven en buiten zich had, iets,
waaraan hij zijn leven verpand had. De vreugde was er
bij hem na de „Gabe" en vóór de „Auf gabe," maar deze
vreugde was er ook na en door de „Auf Babe." Eucken zegt
ergens: „veel menschen hebben eigenlijk „keine Sache," dit
eenvoudige woord beteekent: men is en blijft op allerlei, ook
op Christelijke wijze toch eigenlijk met zich zelf bezig. Dan
ontbreekt de ware geestdrift. Wij hebben dikwerf allerlei
eigen zaken, soms zaakjes, allerlei heilige kapellen voor per~
soonlijk;en cultus. De groote inspiratie van het wijd boven
ons liggende is er dan niet. Om te verstaan wat ik bedoel,
leze en overwege men ook eens b.v. het slot van Calvijn's
voorrede voor zijn Institutie. Hij richt zich daar tot Frans I,
hij smeekt den koning kennis te nemen van het aangeboden
geschrift, opdat de vervolgingen mogen gestaakt worden.
Maar, gaat hij voort, als dit niet zoo zijn mag, „dan zullen
wij als schapen, ter slachting gewijd, tot het alleruiterste
worden gedreven, niettemin zóó dat wij in lijdzaamheid onze
zielen zullen bezitten en de sterke hand des Heeren afwachten,
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die ongetwijfeld zich te zijner tijd zal vertoonen en gewapend
verschijnen, zoowel om de armen te verlossen van hunne
droefenis als om de verachters te straffen, die zich thans zoo
vermetel vroolijk maken." Hier is meer, hier is nog iets
anders dan vreugde, hier is taaie, fiere gehoorzaamheid, die er
geen berouw van heeft gehoorzaam te zijn.
Mij dunkt, op de aangeduide wijze komen wij boven wat:
iemand genoemd heeft louter afgeleide, reproductieve religie,
ook boven het „objectieve" met aanhalingsteekens. Wij komen
dan, voor zoover de aardsche toestanden het toelaten, in het
objectieve. Dan is er de vreugde en de kracht beide. De
zekerheid volgt dan van zelf, behoeft zij dan wel te volgen?
Ik besluit nog weer met een schoon woord van Wernle:
„de honger," zegt hij, „de honger naar objectieve garantieën
ligt verre van Jezus." Ik voeg er bij: deze honger mag toch
niet bovenmatig kwellen allen, die Hem in onverderfelijkheid
lief hebben.
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Prof. OORT's VERTALING VAN HET
NIEUWE TESTAMENT').

Aan Dr. Oort, den Leidschen emeritusrhoogleeraar komt
een woord van warme hulde toe voor den moed, die noodig
was om, na al de moeite ten koste gelegd aan de vertaling
van het O. Testament, nog weer opnieuw en geheel alleen
te ondernemen een vertaling van het N. Testament. Hier is
het werkelijk bewijs geleverd dat arbeid verjongt. Deze vertaling is geheel geschoeid op de leest van de bekende vertaling
der O. T. Geschriften en complexen van geschriften zijn
voorzien van inleidingen, en aan den voet der bladzijden staan
tal van aanteekeningen, waarin een schat van wetenswaarr
digheden geborgen is, dien Oort grijpen kon uit zijn groote
kennis van de Hebreeuwsche oudheid en van al wat er om
het N. Testament heenligt. Men zal die aanteekeningen
dikwijls met veel vrucht raadplegen.
Wat zal ik zeggen van de vertaling? Wat taal en vertaling
betreft, zullen Oort en ik het vermoedelijk in deze bedeeling
niet eens worden. Hij stelt andere eischen dan ik, ik stel
andere dan hij. Daarover valt niet verder te spreken. Indien
ik enkele opmerkingen maak, is het om het bewijs te leveren
dat ik zijn vertaling met aandacht gelezen heb.
Wat mij allereerst treft in deze vertaling, is het ongelijk~
1 ) Het Nieuwe Testament. Opnieuw uit den grondtekst overgezet en
van inleidingen en aanteekeningen voorzien door Dr. H. Oort, 1912. —
Overgenomen uit Onze Eeuw, 1913.
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matige. Soms vertaalt Oort zeer nauwkeurig. B.v. van Matth.
6 : 16 geeft hij de nauwkeurige en keurige vertaling zij (de
huichelaars) maken hun aangezichten ontoonbaar om den
menschen te toonen dat zij vasten. Hier is de woordspeling
van het oorspronkelijke gelukkig weergegeven. Maar Matth.
11 : 25 vertaalt hij onnauwkeurig en m.i. onjuist aldus: ik

besef. Vader, Heer van hemel en aarde, dat gij deze dingen
voor wijzen en schranderen verborgen en aan eenvoudigen
geopenbaard hebt. Het woord beseffen treft stellig niet het
oorspronkelijke: exomologoemai soi. In dit woord ligt altijd
iets van uiten, het beteekent bekennen, belijden, erkennen;
uit dit laatste gaat het vanzelf over in loven, prijzen. In de
Septuagint wordt dit - werkwoord dan ook dikwijls gebruikt
voor loven, prijzen, zie Ps. 6 : 6, en vele andere. Men kan
dus gerust vertalen: ik loof, of ik prijs U, Vader. Het
woord nèpioi vertaalt Oort door eenvoudigen, wat zeker
ook niet kan. Dit woord is immers hetzelfde als het latijnsche
in fans, een kind, dat nog niet spreken kan, onmondig. De
verandering van verstandigen (Staten- vert.) in schranderen
acht ik reeds daarom niet gelukkig, omdat in de combinatie:
wijzen en verstandigen nog iets behouden is van de allitteratie in het oorspronkelijke.
Het ongelijkmatige treft bizonder in de vertaling van ge~
lijkluidende plaatsen. In Matth. 16 : 24, Marc. 8 : 34 en Luc.
9 : 23 komt de bekende uitspraak voor: wie achter mij wil
komen, verloochene zichzelven etc. In Matth. 16 : 24 vertaalt
Oort: indien iemand mij wil volgen etc.; in Marc. 8 : 34
vertaalt hij: indien iemand zich bij mij wil aansluiten etc.;
in Luc. 9 : 23 eigenlijk: als iemand achter mij wil komen
etc., wat er dan ook op de drie plaatsen in het oorspronker
lijke staat. De uitdrukking: de rechtvaardige zal uit het
geloof leven komt voor Rom. 1:17, Gal. 3 11 en Hebr.
10 : 38, op de laatste plaats met verandering van de recht~
vaardige in mijn rechtvaardige. Rom. 1 : 17 vertaalt Oort:
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de rechtschapene zal door geloof het leven behouden; Gal.
3 : 11 vertaalt hij: de gerechte zal uit het geloof leven; Hebr.
10 : 38: mijn rechtschapene zal door het geloof leven.
Wat mij ten tweede treft in deze vertaling, is het wegvertalen van de plastiek op sommige plaatsen. Een paar
voorbeelden. Matth. 6 : 6 vertaalt Oort: uw Vader, die het
verborgene doorziet, zal het u vergelden. In het oorspronker
lijke staat veel teekenachtiger: uw Vader, die in het verborgene
ziet etc. Ik sloeg eens op Hand. 20 : 38, uit Paulus' afscheid
te Milete. Dit vers is een toetssteen voor vertaling. Ik vind
de oude Staten-Vert. nog niet overtroffen: „zeer bedroefd
zijnde, allermeest over het woord, dat hij gezegd had, dat zij
zijn aangezicht niet meer zien zouden ". Oort vertaalt: vooral
bedroefd over hetgeen hij gezegd had, dat zij hem niet
zouden wederzien. Hij laat het fraaie woord allermeest glippen,
vervangt zijn aangezicht niet meer zien door het abstractere:
hem niet wederzien, en trekt: het woord, dat hij gezegd had
samen in: hetgeen hij gezegd had, ook weer abstract. Immers
juist dat woord van zijn aangezicht niet meer zien had hen
zoo bedroefd gemaakt. De nieuwe synodale vertaling heeft
N. B. de uitdrukking: zijn aangezicht niet meer aanschouwen!
Dat doet geen mensch bij zoo'n gelegenheid.
Het woord splangna (ingewanden) bezorgt in zijn metaphorische beteekenis den vertalers veel hoofdbrekens. Een
vertaling kan nooit goed zijn, als hier niet weergegeven wordt

het binnenste, de innerl jkheid, de innigheid, de teerheid.
Filipp. 1: 8 vertaalt Oort: ik verlang zeer naar u allen met
de hartelijkheid van Christus Jezus. Dit is inderdaad veel
te zwak. Veel beter verstaat hij het woord, als Paulus,
Filem. 12, Onesimus noemt zijn ingewanden. Wel vrij, maar
fraai vertaalt hij daar: ik zend hem aan u terug, hem, een
deel van mij zelven.
Allermerkwaardigst vind ik het dat Oort het woord Evangelie uit den taalschat van het N.T. verwijderd heeft. Waarom?

438
Ik weet geen reden te bedenken. Alleen op ééne plaats be~
houdt hij het, Matth. 26 : 13. Op alle overige geeft hij
respectievelijk elf equivalenten: Blijde boodschap (blijde bood~
schap) , Blijmare (blijmare)„ Heilmare (heilmare), heilleer,

heilsleer, heilsprediking, prediking, leer, zaak van Christus,
Christus' zaak, Christusverkondiging. Ik acht het niet mogelijk
dat door deze volstrekt ongemotiveerde veranderingen het
N. T. ook maar iets dichter bij ons geslacht zal komen. Het
woord Evangelie is immers een hollandsch woord geworden.
2 Tim. 1: 8 luidt nu b.v.: lijd mede voor de heilmare. Zal men
het nu snappen?
Ik laat het thans hierbij. Als ik onze verschillende eischen
voor vertalen laat rusten, verklaar ik gaarne dat Oort's
vertaling zich vlot laat lezen.
Voor nog ééne zaak heb ik Oort hartelijk te danken, n.l.
voor zijn onbewimpelde uitspraak in de Inleiding: „evenals
het geheele N. T., heeft de godsdienst der evangelisten, niet
alleen die van Johannes, maar ook die der eerste drie, Christus
tot middelpunt: op het geloof in hem als den Zoon Gods komt
het bij hen aan; wie hem verwerpt staat buiten het Godsrijk,
wie hem aanneemt beërft de zaligheid ". Hij laat dan volgen:
„doch door Mattheus, Marcus en Lucas zijn ons woorden
overgeleverd die een veel hooger en zuiverder geest ademen,
woorden waarin de Christus geen plaats inneemt, maar Gods
verheerlijking, Gods eischen, Gods liefde alles zijn ". Dit
laatste beweren kunnen wij hier daarlaten, van de eerste
woorden neem ik dankbaar acte. Zal het nu uit zijn met de
conclusie, zoo vermoeiend dikwijls getrokken uit de verschil~
lende Christusbeelden in het N. T., dat n.l. het beeld, de
persoon van Christus door die beelden vrijwel onkenbaar is
geworden? Wij willen het hopen, 't zal aan Oort niet liggen.

FRANCISCUS GOMARUS,

FRANCISCUS GOMARUS').

Wie den naam van Franciscus Gomarus hoort noemen,
laat zijn gedachten allicht gaan naar Leiden of Dordrecht.
Naar Leiden, waar Gomarus doceerde naast en disputeerde
met zijn ambtgenoot Arminius, naar Dordrecht, waar hij
een der weinige vocalen was op de bekende Synode. Men
vergeet gemakkelijk dat hij niet minder dan twee en twintig
jaar hoogleeraar in de godgeleerdheid en de hebreeuwsche
taal te Groningen geweest is. Het ligt niet in mijn bedoeling
zijn theologisch stelsel, dat ik genoegzaam bekend mag achten,
nog weer te beschrijven, maar wel wil ik in de volgende
bladzijden een kleine apologie beproeven van zijn karakter,
misschien juister nog van zijn temperament. Gomarus heeft
namelijk behoord tot die menschen, die in de historie onveranderlijk nageloopen, nageroepen worden met een of ander
epitheton minime ornans. Men kan geen boek over vader~
landsche kerkhistorie opslaan of men vindt er, te midden van
allerlei loftuitingen, altijd weer vermeld dat Gomarus zoo hard
en stug, zoo driftig en opvliegend was. Dat veertje moet hij
altoos laten, deze distel steekt bijna ieder historicus in zijn krans.
De oude Nicolaes Hinlópen schrijft zoo goedig en beschermend:,,. . . voorts was hij een man van een zeer driftigen aert,
die, wanneer hem iets onverhoeds bejegende, zich zelven niet
bezat, echter ligt te verzoenen en vrij van kwaedaertigheid." 2)

1) Overgenomen uit Gedenkboek ter gelegenheid van het derde Eeuw
-festdr
Universiteit te Groningen, 1914.
2) Historie van de Nederlandsche overzettinge des bijbels, Leyden 1777 p. 80.
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Glasins plaatst ons voor een zielkundig raadsel. Als hij
Gomarus en Arminius naast elkander stelt, komt al het aan~
gename licht aan de zijde van Arminius, de donkere schaduw
is voor Gomarus. „Gomarus driftig, opvliegend, hard en
niet vrij te ` pleiten van hoogmoed. Arminius wel iets van
Erasmus hebbende, niet alleen in zachtheid en toegefelijkheid,
maar gedurende geruimen tijd in zekere onbepaaldheid van
overtuiging; Gomarus de alles, wat met zijn overtuiging scheen
te strijden, onverbiddelijk uitsluitende, Arminius de eclecticus,
die overal zijnen dorst naar kennis trachtte te lesschen ...
een zelfdenker, zijn eigen weg volgende." 1 ) Men zal moeten
erkennen dat het portret van Gomarus niet bepaald vleiend
is uitgevallen. Maar nu komt in een van de zittingen der
Dordtsche synode een kritiek moment, waarin beslist moet
worden over het voor Gomarus kritieke punt: supralapsarisme
of infralapsarisme. Hij staat, met enkele andere, als supralapsariër alleen. En wat geschiedt nu? Er geschiedt iets
zeer merkwaardigs, dat aan Glasius de bekentenis afdwingt:
„zeker is het opmerkelijk dat de man (Gomarus) , die zich,
toen hij tegenover Arminius stond en bij zoo menig geschil,
als hartstochtelijk driftig en bij tegenspraak lichtelijk ontvlam
mend had doen kennen, thans zoo kalm en zachtmoedig, ja
schier toegevend was. Dit was hij niet minder in de avond
dag." 2 ) Men is er hier niet door te-zitngvadel
zeggen, dat Gomarus toen zeker een kalmen dag een geluk~
kigen avond in zijn gestel heeft doorleefd. Men is er ook
niet met de overigens wel juiste onderstelling dat Gomarus
en Bogerman op dat pas een verstandige politiek van toer
geven volgden, omdat zij het voornaamste resultaat der synode
niet in de waagschaal wilden stellen. Het blijft niettemin
1) Geschiedenis der nationale synode, in 1618 en 1519 gehouden te
Dordrecht, in hare voorgeschiedenis, handelingen en gevolgen. Leiden,
1860, I, p. 112.
2) T. a. p. II, p. 202.
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overeind staan dat de licht ontvlambare man niet ontvlamde,
en niet ontvlamde nog wel in een oogenblik van sterk grin-cipieele prikkeling. Zou er soms beginselloosheid, verachte
lijke slapheid in het spel geweest zijn? Op dezen inval is
nog geen historicus gekomen bij den man, die genoemd werd
„de hamer der Arminianen."
Ook Heerspink is niet gelukkig geweest met zijn portret
van Gomarus. Hoe jammer dat hij zijn bekend boek, 1 ) dat
nog altijd van waarde is om het zorgvuldig bijeengebrachte
materiaal, zooveel minder gemaakt heeft door groote partij
digheid. Wie hem niet aanstaan onder de godgeleerden der
Groningsche hoogeschool, versiert hij met de onverkwikkelijke
en onwelluidende bijnamen van „twisttheologen" en „definitie~
mannen ", die gaarne dolen op de dorre, doornige paden van
het begrip, van het afgetrokken stelsel". Ook werkt hij met
een onderscheiding, die volkomen onhistorisch is, de onderscheiding van Scriptuarii en Traditionarii 2 ) Scriptuarii zijn
dan zulke theologen, die zich eenvoudig houden willen aan
de H. Schrift, Traditionarii diegenen, die veel meer en zeer
eenzijdig nadruk leggen op de dogmatische overlevering.
Alsof theologen als Gomarus ooit zouden toegegeven hebben
dat zij zich niet houden wilden aan de H. Schrift! De beide
Altings, Jakobus en Hendrik, zijn de mannen naar Heerspink's
hart, die hij met innig genot stelt tegenover Gomarus en
Maresius. Men behoeft niet in het onzekere te zijn hoe licht
en schaduw hier zullen verdeeld worden. Het gaat op deze
wijze, Gomarus' hartstochtelijkheid zal natuurlijk weer niet
vergeten worden: „Gomarus streed voor het begrip en voor
het stelsel, en Alting voor het vrije onderzoek in de Schrift;
,

1) De Godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de hoogeschool , te
Groningen, gedurende het 250 -jarig bestaan der akademie, Groningen 1864
1 ste dl. en 1875 2de dl.
2) Zie hierover Christiaan Sepp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland
gedurende de 16e en 17e eeuw, Leiden 1873, I, p. 163, 164.
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Gomarus vocht met vlammend oog en met onbuigzamen wil,
en Alting streed met weemoed in het hart en met een gebed
op de lippen." In dezen trant gaat het enkele volzinnen
voort, totdat hij ten slotte de vraag stelt, waarin het waarlijk
de spuigaten uitloopt: „moet er geen strijd tusschen deze
mannen van zoo uiteenloopende rigting komen? De een
wilde dwang, de ander vrijheid. De een wilde achteruit,
de ander vooruit. Schoolsche vonden strooide de een, het
zaad van Gods Woord de ander." 1 ) Ik laat de vondst van
dit „vonden strooien" gaarne aan Heerspink over, maar ik
moet toch wel zeggen: hier puilt de partijdigheid aan alle
zijden naar buiten. Eigen geestverwanten en helden zet men
in het prettig karretje van den vooruitgang, en men kruipt
er natuurlijk zelf ook in. Wie niet met ons meegaan, mogen
rijden in den loggen wagen van den achteruitgang, altijd

achteruit in de richting van een bekrompen verleden. Doet
men dit niet gedwee, dan „vecht men met vlammend oog,"
d.w.z. men moet altijd in den wagen, en op den koop toe
krijgt men mee de naspraak dat men niet bepaald week als
was is. Zoo knijpt en kneust het. eene menschenkind het
andere!
Is het wonder dat Christiaan Sepp onder dit alles zijn
geduld verliest? Kortaf zegt hij: „laat men toch eindigen
met alleen of bij voorkeur ons te spreken van Gomarus'
hardheid en stugheid; het wordt tijd aan hem te denken als
aan een calvinist, bij wien het systeem een nauw , sluitend
geheel geworden was. Door dat systeem werd zijn exegese
en op zijn standpunt teregt beheerscht." 2 ) Zeer jammer
is het dat Sepp door den aanleg van zijn boek geen gelegen.
heid had karakter en temperament van Gomarus 'wat nader
historisch toe te lichten. Wij komen anders niet uit de
1) T. a. p. I. p. 49^-51.
2) T. a. p. II. p. 70.
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moeilijkheid. De historicus verricht werk van minder gehalte,
als hij ons in casu altijd weer vertelt dat Gomarus driftig
en twistziek, of ook hard en stug was, hij moet ons immers
veeleer zeggen hoe het zoo kwam. Dan oefent hij de eminente
functie van recht doen. Dan ook komt de schuld niet aan
éénen, maar aan velen. Zooeven zeide ik dat de eene mensch
den ander soms knijpt en kneust. De geschiedenis der men-schelijke denkbeelden en overtuigingen dunkt mij dikwerf een
historie van intellectueele onderdrukking. Wij menschen heb~
ben namelijk, als wij niet waken, zoo licht de neiging om
elkander, ook in het intellectueele, op de teenen te gaan
staan. Wie het leven van Gomarus in bizonderheden kent,
zal mij toestemmen dat hem dit eenige malen in passieven
zin overkomen is, zoodat men zich niet langer verbaast over
zijn drift, maar veeleer daarover dat zijn drift niet grooter,
de uitbarsting er van niet veelvuldiger en geweldiger geweest
is. Wanneer men in 't afgetrokkene de vraag stelt hoe men
iemand boos kan maken, zóó boos dat zijn bloed, als men
pleegt te zeggen, karnemelk wordt, dan kunnen drie werkzame procédé's genoemd, natuurlijk niet aanbevolen worden.
Men geve allereerst iemand, die voor een ernstige overtuiging
opkomt, te verstaan dat de zaak, die hij voorstaat, heusch
niet van zooveel belang is. Al verder beantwoorde men zijn
argumenten niet met tegen-argumenten, maar met een honigzoete vermaning tot verdraagzaamheid. Als hij nog niet boos
genoeg is, dan verbluffe men hem door de verzekering dat
men het in den grond met hem eens is. Een en drie schept
bovendien voor den ongelukkige de fraaie combinatie: men is
het roerend met hem eens in dingen, die eigenlijk niet ter
zake doen! Gomarus kan van dit alles meespreken. Ik ga er
een en ander van vertellen, na vooraf iets gezegd te hebben
van zijn leven in 't algemeen.
,

Het leven van Gomarus is voor meer dan de helft veel~
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bewogen en dikwijls moeilijk en hard geweest. De kalmer
dagen zijn pas gekomen te Groningen. Den 30sten Januari
van het jaar 1563 werd hij te Brugge geboren uit welgen
stelde ouders, die vurige aanhangers van het gereformeerd
geloof waren. Het verblijf in zijn vaderstad duurde voor
den jongen Gomarus slechts 15 jaar. Om geheel en onge~
hinderd voor hun geloof te kunnen leven, verhuisden de
ouders in 1578 naar de gereformeerde Palts. Franciscus
werd toevertrouwd aan de leiding van den beroemden en
goed gereformeerden paedagoog en philoloog Johannes Sturm
in Straatsburg. Drie jaar wijdde hij zich daar met het beste
gevolg aan de humanistische studiën. Van 1580 af vinden
wij hem op de gereformeerde school te Neustadt aan de
Hardt, waar o.a. Franciscus Junius zijn leermeester werd en.
waar hij in de theologie werd ingeleid door de Heidelbergsche.
theologen Zacharias Ursinus, Hieronymus Zanchius en Daniel
Tossanus, die door den fanatiek Lutherschen zoon van den.
grooten Frederik III uit Heidelberg verdreven waren. Als
men een kort verblijf te Oxford en Cambridge niet meerekent,
kan men zeggen dat Gomarus zijn theologischen stempel.
ontvangen heeft van Heidelbergsche theologen. Deze stempel
is met de jaren allerminst uitgesleten, veeleer duidelijker en.
vooral scherper geworden, scherp in den zin van dieper
ingesneden. Van 1587 tot 1593 zien wij hem aan het hoofd.
van de ecclesia belgica te Frankfort a/M. Hij was daar de
ijverige voorganger van deze kleine gemeente en haar trouwe
raadsman in moeilijke tijden, tijden soms van bittere vervolr
ging. In Januari van het jaar 1594 kwam de benoeming
tot hoogleeraar in de theologie te Leiden. Wij laten hem_
daar in het meer bekende milieu; ook volgen wij hem thans
niet verder, eerst naar Middelburg en dan naar Saumur, wij
wachten hem straks weer te Groningen.
Dit alles zijn dorre data en feiten, maar achter al deze
dorheid ligt heel wat moeite en strijd. Was Gomarus een
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„twistziek" man? Eerlijk gezegd, ik heb het niet kunnen
ontdekken. Ik heb eer den indruk dat hij in den strijd
getrokken werd dan dat hij dien opzettelijk gezocht heeft..
Maar hij was een man van vaste, vierkante overtuiging, die,
als het moest, zijn tegenstanders stond tot het uiterste. Ook
doorzag hij klaar de cardinale vragen in en om Dordt. Lieden,
die de historie laten beginnen bij zich zelf, beseffen daar niet
veel van. Onder het aldoor neuriën van het liedje der verdraagzaamheid verzorgen zij bij voorkeur hun eigen kerker
lijken en theologischen akker. Als men de strakke, scholasr
tieke vormen van die dagen wegdoet, blijven er over twee
zeer ingrijpende vragen. De eerste vraag gold het gezag der
wereldlijke overheid in kerkelijke aangelegenheden, anders
gezegd: het ging om de vrijheid, de autonomie der kerk in
de beslechting van haar dogmatisch-religieuze geschillen. Op
dit punt stonden partijen scherp tegenover elkander: de
Staten van Holland en Utrecht met Oldenbarnevelt vooraan
ter eene, Gomarus met zijn contraremonstranten ter andere
zijde. En dan was er de nog dieper insnijdende, in den
grond religieuze vraag naar „het fundament des heils."
Het was geweest de vraag der Hervorming. In zijn uitvoerig werk Die protestantische Centraldogmen, heeft Alexander Schweizer glashelder aangetoond dat „een Erasmus, Bolsec,
Castellio, Bibliander, Socinus, ja ook de latere Melanchton
en Arminius het reformatiewerk niet zouden doorgezet heb~
ben." 1 ) Die reformatie-winst zag Gomarus bedreigd door de
uitlatingen en leeringen van Arminius. Van den aanvang af
speurde hij bij zijn grooten tegenstander, onder het dekblad
van bijbelsche en kerkelijke formules, een fijn pelagianisme.
Zonder stadhuiswoorden gezegd: het ging om de so^uvereinir
teit van Gods genade in Christus. Nu. kan men wel in hooge
wijsheid besef loos heenkwispelen om de toenmalige strakke
1)

I. Vorwort, p. IX.
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en afgetrokken formules, de gerechtigheid van een historisch
oordeel brengt mee te erkennen dat achter de soms stuitend
abstracte formuleering een diep religieus-ethische overtuiging
school. Wie dogmenhistorie schrijft zonder die onderschei~
ding, doet iets heel verkeerds: hij rekent altijd naar zich zelf
toe. Een leelijk gebrek.
Neen. Gomarus is geen „twistziek" man geweest, al zal
het wel waar zijn dat hij door zijn moeilijk en onrustig leven
niet bepaald geworden is een gemakkelijk en glad salonmensch.
Misschien kan hij het best beschreven worden door een
beeld. Er zijn in het bosch reeds wat oudere boomen, die
op hun oppervlak hier en daar knoesten vertoonen. Die
knoesten komen er, vermoed ik, ook niet door louter lieven
.zonneschijn. jonge boomen in de omgeving kunnen zich nu
wel beroemen op hun gave, gladde stammen, maar zij hebben
ook niets ondervonden. Zulk een oudere boom is Gomarus
geweest.

-

En nu de reeds vermelde procédé's om iemand boos - te
maken. Het eerste procédé formuleerde ik aldus: men geve
iemand, die voor een ernstige overtuiging opkomt, te ver~
staan dat de zaak, die hij voorstaat, heusch niet van zooveel
belang is. Dit is Gomarus overkomen. Ik heb hier het oog
op het mondgesprek, dat op last der regeering tusschen
Gomarus en Arminius voor den hoogen raad zou gehouden
worden. Het was in waarheid een verlegenheids-maatregel,
een schamele poging om dieper liggende geschillen uit de
wereld te helpen door een gedachtenwisseling van een paar
,dagen. Op den eersten Donderdag na het Pinksterfeest van
1608 verschenen dan, op last der Hollandsche staten, Gomarus
en Arminius in het bijzijn van de predikanten Becius
Helmichius, Gerardi en Uijtenbogaert voor den hoogen raad.
.Het hokte al dadelijk bij een der cardinale vragen, waarover
ik boven sprak. Op de vraag van den voorzitter of er eenig
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verschil tusschen hem en zijn ambtgenoot was, antwoordde
Gomarus dat hij „hoewel der staten ootmoedige dienaar,
_nochtans hen in dit opzicht niet kon gehoorzamen, daar hij
zelf zoowel als de zaak, waarover men handelen wilde, ker
kelijk waren ". Na eenig over en weer spreken schikte
Gomarus zich ten slotte. Ook tusschen hem en Arminius
wilde het maar niet vlotten. Gomarus stond er op dat
Arminius thans voor den dag zou komen met zijn bezwaren
tegen de leer der kerk, op wier revisie hij altijd had aanger
drongen. Arminius stond er op dat Gomarus eerst noemen
zou de bezwaren, die men meende te hebben tegen hetgeen
hij zelf altijd geleerd had. De eerste dag verliep zonder
eenig resultaat. Ook op den tweeden dag was men niet
-gelukkiger. De verhouding werd al strakker en scherper.
Alles liep uit op schriftelijke confessies van weerszijden,
waarin men elkander geducht aan den tand voelde. En wat
geschiedt nu? Iets zeer ergelijks. Met een effen gelaat
verklaart de voorzitter van den hoogen raad, toen hij met
de beide hoogleeraren en de predikanten ter vergadering van
de Hollandsche staten verscheen, dat alles in vrede was toe~
gegaan en dat er geen verschil was over eenig hoofdpunt
des geloofs!! De landsadvocaat Oldenbarnevelt streek over
,dit alles nog een zoet-gemoedelijk zalfje „betuigende, in naam
der staten, hoe aangenaam hun dit bericht was, tevens tot
vrede vermanende en opwekkende om zich bij de confessie
en den catechismus te houden" 1 ) . Is het wonder dat het
Gomarus thans te veel werd, dat hij zich niet langer kon
'bedwingen? Hij moet zich in dit hooge gezelschap een
oogenblik gevoeld hebben als een uitgeknepen onnoozele
spons. Een oogenblik. Mocht hij zwijgen, mocht hij toegeven
dat het bestaande geschil van zóó gering belang was? De
-

1)

Zie Glasius, t. a. p. I. p. 145.

1. VAN DIJK. II.
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man Gomarus sprak toen een woord, geperst uit de diepste
indignatie: „hij voor zich zou met Arminius' gevoelen niet
durven sterven, niet voor Gods rechterstoel durven ver~
schijnen ". Aan wien de schuld? Zeer weinigen hebben dit
woord aan Gomarus kunnen vergeven. Men heeft het, als
bewijs van zijn weergalooze hardheid, gecolporteerd door de
gansche wereld, zóó lang, dat men het textueel niet meer
zuiver las. Gomarus had immers niet gezegd dat hij met
Arminius, maar met het gevoelen van Arminius niet voor
Gods rechterstoel zou durven verschijnen. Het wil mij voorkomen dat het een mensch moet vrijstaan dit op eigen risico
te verklaren. Merkt men niet dat men met zijn verontwaardiging over dit woord in een zonderlinge ,,impasse" komt?
Is men zelf dan genegen met een ander dan zijn bloedeigen
gevoelen ter gemelde plaatse te verschijnen?
,

Het tweede procédé formuleerde ik aldus: men beantwoorde
iemands argumenten niet met tegen-argumenten, maar met een
honingzoete of ook autoritaire vermaning tot eensgezindheid
en verdraagzaamheid. Ook dit is Gomarus overkomen. In
een van de zittingen der synode werd er gehandeld over het
derde en vierde artikel tegen de remonstranten. Het voorgevecht was geleverd door Lubberti, Scultetus en den Bremer
godgeleerde Martinius; die niet twijfelachtig naar het gevoelen
der remonstranten overhelde. Gomarus gevoelde dit maar al
te duidelijk en nam, op geanimeerde wijze aan de discussie
deel door het houden van een uitvoerige rede over de genoemde artikelen. Toen Bogerman, de voorzitter der synode,
hem dankte voor zijn „geleerde, deftige en welgeordende
rede",, stond de Engelsche bisschop George Carleton op,
den voorzitter toevoegend dat „het onderzoek der synode tot
opbouwing bestemd was, niet opdat iemand zijn lust tot twisten
zou toonera, daarom wenschte hij dat de band van eenigheid
niet zou verbroken worden". Gomarus voelde dit als een
-
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slot op zijn mond, hij verbrak dit slot met de mannelijke
woorden, die waard zijn in het Latijn vermeld te worden:
„Reverendissime D. praesul, agendum est hic in synode non
autoritate sed ratione; licitum sibi fuisse suo loco sententiam
suam dicere, seque ab hoc proposito nullius autoritate absr
terreri se passurum" 1), De Engelsche bisschop kon gaan
zitten met dezen logischen muilband: non autoritate sed
ratione, en zijn „band van eenigheid", dien hij goedkoop aan~
beval aan anderen, kon hij voorloopig opbergen. Deze bisschop
heeft een zeer uitgebreide familie in de wereld.

Eindelijk het derde procédé. Ik formuleerde aldus: men
verbluffe den tegenstander met de verzekering dat men het
in den grond, in de hoofdzaken met hem eens is. Ook dit
is Gomarus niet gespaard. Eigenlijk gezegd heeft Arminius
deze houding voortdurend aangenomen, zonder het verbluf
fende in de bedoeling. Zijn houding is niet gemakkelijk te
karakteriseeren. Heeft hij zelf in allen ernst gemeend dat hij
een trouw aanhanger der hervormde kerkleer was? Het is
nauwelijks te gelooven. Heeft hij zich dan maar als zulk een
aanhanger voorgedaan? Ook dit is niet aan te nemen. Hij
was, dunkt mij, noch naïef noch oneerlijk. Het best wordt
zijn houding door Reitsma aldus beschreven: Arminius had de
-

zwakheid zich altoos te willen uitgeven voor een trouw
belijder der hervormde leer" 2), Veel scherper oordeelt
Christiaan Sepp, hij meent, dat „voor Arminius maar één weg
openbleef, n.l. te treden buiten de gemeenschap der kerk,
wier belijdenis hij niet meer kon gezegd worden te zijn toer
gedaan. In zulk een geval is heengaan geen ondergaan, is
wijken geen lafheid; integendeel, openbaring van moed, om
1) Act. Syn. Sess. 85. Balcanqual, brieven, no. 6. bl. 240 en v.
2) Geschiedenis van de hervorming en de hervormde kerk der Nederlanden, 2e uitg. Groningen 1899, p. 179.
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voor de overtuiging des harten een offer veil te hebben" 1
Misschien kan de zaak minder forsch aangevat worden, om
twee redenen. Vooreerst zijn algemeene en vooral praegnante
formules altoos elliptisch en daardoor noodzakelijk rekbaar.
De goede trouw kan hier langen tijd bewaard worden. En
dan, ik rangschik Arminius, wat zijn voorgegeven adhaesie
aan de kerkleer betreft, met verlof onder de intens - vervelende
menschen, die, als een ander anders voelt en verder denkt
dan zij zelf, onmiddellijk spreken van „onnodig dispuut".
Deze uitdrukking is van hem en hoort hij hem, al zou hij ze
nooit gebezigd hebben. Onnoodig is alles wat dezen lieden
niet aanstaat. Zij kijken altijd in hun eigen spiegel, waarin
zij alleen zich zelf zien met vasten afkeer van beroering en
onnoodige disputen. Er was nog een moeilijkheid. Als men
de vraag stelt waar Arminius zich zou willen verantwoorden
over zijn gevoelens, kan men gerust antwoorden: eigenlijk
nergens. Moest het gebeuren, dan liefst voor een of ander
college uit de staten, die hij wist achter zich te hebben.
Drong men in zulk een college er op aan dat hij rond en
open voor zijn gevoelens zou uitkomen, dan appelleerde hij
op een nationale synode, naar wier bijeenroeping hij intusschen
niet al te onstuimig verlangde. Hij was een vogel, dien men
moeilijk onder schot kon krijgen.
Is het wonder dat het Gomarus onder dit alles soms vreemd
te moede was, dat hij dikwijls meer dan ongeduldig geworr
den is? Was de wereld, waarin hij leefde, wel een werkelijke
wereld? Hij meende toch zijn tegenstander klaar vóór en
tegenover zich te zien, was hij telkens bezig den degen te
kruisen met zijn eigen schaduw? Arminius evenals hij zelf
trouw belijder der hervormde kerkleer, 't was om er tureluursch
van te worden. Zijn helder oordeel heeft hem voor deze
vreemde hallucinaties bewaard. De drie procédé's die ik
) .

-

1)

T. a. p. I. p. 116-119.

453
historisch toelichtte, kan men zich gemakkelijk denken in ééne
hand. Als wij niet kunnen verstaan dat een ander anders denkt
en anders voelt dan wij, worden wij onvermijdelijk kleine
tyrannen, kleine Torquemada's. Wat buiten ons ligt is dan
óf niet veel zaaks, of heusch onnoodig en overbodig, en het
verstoort altijd den lieven vrede, dien wij moederlijk bewaken
en bewaren. Gomarus heeft uit deze drie bekers of uit den
éénen beker met drie ingrediënten rijkelijk gedronken.
Wat ik van algemeene en praegnante formules zeide, .moet
ik nog eenigszins toelichten. Arminius drong bij zijn studenten
aan op bestudeering der H. Schrift alleen, op bijbelsche
theologie dus. Dit was iets, dat zelfs een Gomarus kon aan~
staan. Wat er in de praktijk van terechtkwam, blijkt uit de
mededeeling van een student, Caspar Sibelius, die over een
privatissimum van Arminius het volgende schrijft: „op dat
college werden wij afgetrokken van de lectuur der werken en
tractaten van Calvijn, Beza, Zanchius, Martyr, Ursinus,
Piscator, Perkens, en werd er aangedrongen op bestudeering
der H. Schrift alleen". Juist zooals het behoorde, zal men
zeggen. Men leze wat er verder volgt: „sed juxta Socini,
Acontii, Castellionis, Thomae Aquinatis, Molinae, Suarezii
aliorumque gratiae hostium scripta summe nobis commendabantur" 1 ) . Dit is wel een eigenaardige opvatting van het
„solam scripturam sacram inspicere". Een ander voorbeeld.
Sommige remonstranten sprongen vreemd om met hun alge..meene betuigingen van adhaesie aan confessie en catechismus.
Wij bezitten een merkwaardig verhaal over het verhandelde
op de Dordtsche synode, te vinden in de Praestantium ac

eruditorum virorum epistolae ecclesiasticae et theologicae 2
Een zekere „Ultrajectinus", dien Brandt wel terecht voor een
Utrechtschen remonstrant houdt, vertelt daar wat er tusschen
)

1) Godgeleerde bijdragen. 1849, p. 522.
2) Amsterdam 1704, p. 513-527.
527.
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hem en Gomarus voorviel over de vraag of ook de apocriefe
boeken vertaald en aan de nieuwe bijbelvertaling zouden toe~
gevoegd worden. Gomarus is er tegen. „Ultrajectinus"
pleit er voor, verklarende „se non videre cur major authoritas
catechesi quam libris apocryphis debeatur". Is het nu zoo'n
wonder dat Gomarus, in de niet malsche terminologie van
dien tijd, van de „insertio" spreekt als van een „horrendae
et idololatricae superstitionis occasio?" De harde woorden
raakten harde zaken, d. w. z. vitale belangen.
Nog een enkel woord over de kalme, rustige jaren in
Groningen. Er valt niet veel van te zeggen, wat zeker niet
tegen Gomarus pleit. Hij heeft hier stil geleefd en gearbeid,
bizonder veel werk makend van zijn colleges en bizonder
trouw college gevend. Voortdurend bleef hij werken en
schaven aan zijn college-stof, zooals het met een aardig beeld
in de Effigies heet: „ceu ursus catulos suos lambendo". Als
het beeld van hemzelf is, is het een bewijs dat hij behoord
heeft tot de niet talrijke menschen, die een. aardigheid over
zich zelf kunnen zeggen. Van professoren, die hun ambt
slordig waarnamen, zei hij schertsend dat zij het achtste gebod
(niet stelen) overtraden. Aangaande Gomarus bewaart het
resolutieboek der Leidsche curatoren de verklaring dat „hij
nooit geferieerd had".
Nog één getuigenis verdient hier vermeld te worden. Het
zijn de welsprekend-eenvoudige woorden van drie zijner leerlingen, die de uitgaaf van het meerendeel zijner werken be~
zorgd hebben: „quam enim a perverso illo alienis sese immisr
cendi rebus studio alienus fuerit, illi nobiscum norunt, qui ipso
multum usi suet. Cujus etiam rei non leve argumentum videtur,
quod quamvis viginti et amplius annos in eadem vixerit
provincia, paucos tamen ejus proceres de nomine, pauciores
de facie, paucissimos familiariter noverit neque favorem eorum
aut sibi, aut aliis ambiverit". Als wij dit schoone getuigenis
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vrijelijk in 't Hollandsch mogen vertalen, komt het hierop neer:
Gomarus bemoeide zich niet met een andermans zaken, en hij
was geen tapijttrapper bij de aanzienlijken. Twee kostelijke
eigenschappen, waarmee een mensch het ver of ook niet ver
in de wereld brengt.
Ik zou mij gelukkig rekenen, als het mij in deze weinige
bladzijden gelukt ware een onvriendelijke schaduw, die nog
altijd over de nagedachtenis van Gomarus is blijven liggen,
daarvan verwijderd te hebben.

EENE CONFERENTIE OP DE MAAN.

EENE CONFERENTIE OP DE MAAN
INZAKE ONS VOORBEREIDEND HOOGER ONDERWIJS
INGELEID EN BESCHREVEN DOOR ANASTASIO 1 ).

,,The prosperity of an allusion, as of
a jest, lies in the ear of him that hears it."
Alfred Ainger: introduction to the
Essays of Elia.

Ik hoop dat de vriendelijke lezer bij de lectuur van de
volgende bladzijden zal willen rekenen met bovenstaand woord.
De inkleeding van het stuk is natuurlijk louter fantasie, de
kern van de zaak is crude ernst. Op dit punt zou de schrijver
niet gaarne misverstaan worden. Wellicht vraagt iemand:
waarom verlegt gij toch uw Onderwijs - Conferentie op de
Maan? Laat ik eenvoudig mogen antwoorden: om er eens
uit te zijn. Ja waarlijk, om eens heel en al uit te komen uit
onze grijze onderwijsdebatten. Als wij over deze dingen
handelen, weten wij immers van elkander al vooraf wat wij
zullen gaan zeggen, wij hebben dan ook het luisteren volkomen
verleerd. Wij zijn gekomen in den toestand van dien ongelukkige, die maar aldoor telde: één en één is één, de man
kwam niet vooruit! Bij alle roerigheid op den omtrek zijn
wij, geloof ik, ingeslapen over de litanie van onze tot op
den draad versleten algemeene beschouwingen en overwen
gingen. Misschien gaat het beter op de Maan, zooveel
mogelijk zonder het stof van antecedenten, zonder onze
paedagogische stokpaardjes. In het gezegde ligt ook de recht~
1

)

1916.
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vaardiging van den aangenomen schuilnaam. Er zit niets
achter. Ik wil mij enkel het voordeel geven van een „dead
counsellor" in den zin van een woord van Alphonsus van
Arragon: „dead counsellors are safest". Men luistert meer
onbevangen, meer objectief naar hen, omdat zij in geen enkel
opzicht meer mededingen. Maar nu ter zake.

Op een heerlijken zomeravond zaten wij met ons vieren
in de open veranda mijner woning. Wij met ons vieren,
d. w. z. mijne drie vrienden Anselmo, Victor en Hector, alle
drie docenten aan een Nederlandsch gymnasium, en ik zelf,
oudgediende bij het onderwijs. Het was een van die fraaie
avonden in den nazomer, als alles, in wederzijdsch dienstbetoon, samenwerkt om een luisterende stilte, te scheppen. In
het diepe blauw van den hemel stond de blanke maan en
strooide vloeibare parelen over de sluimerende perken. Het
was een lust, een organisch genot buiten te zitten. Wij
hadden eigenlijk moeten zwijgen, maar .... wij spraken en
nog wel over onderwijs en onderwijszaken! Deze schennis
moge ons vergeven zijn: een mensch kan nu eenmaal zijn
hart niet losmaken van wat hem werkelijk ter harte gaat.
Wij kwamen, al sprekend, hoe langer hoe meer in een
gedrukte, ietwat mistroostige stemming. De dingen kunnen
ons in het leven zoo ontmoedigend, zoo wanhopig aankijken.
Daar op tafel lag het lijvige Rapport van de Staatscommissie
voor de Reorganisatie van het Onderwijs (ingesteld bij
Koninklijk Besluit van 21 Maart 1903, No. 49) . Een kapitaal
stuk werk, waaraan de beste Nederlandsche namen verbonden
zijn. En vlak daarnaast lag, uit vele protesten, het protest
der Utrechtsche heeren Molengraaff c.s., wederom zeer be~
kende namen. Hun adres aan de Tweede Kamer der Staten~
Generaal gaat zoo vierkant mogelijk in tegen het ontworpen
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leerplan en de bedoelingen der „Ineenschakelings-- Commissie".
Deze heeren zeggen o.a.:
„De ondergeteekenden wenschen in het bijzonder uwe aandacht
te vestigen op het feit, dat de meest ernstige fout van ons
voortgezet onderwijs bij de voorgestelde regeling wordt bestendigd: het te groot aantal der leervakken. Op het lyceum zal

deze fout nog worden verergerd, wanneer het leerplan, door de
„1 neenschakelings~Commissie" ontworpen, wordt gevolgd.
Dit groot aantal vakken versnippert de aandacht. Het zoekt
in de breedte wat veeleer in de diepte moet worden gezocht.
Met name bij een school, die voorbereiding voor hooger onder~
wijs, dus voor wetenschappelijke vorming beoogt, verdient con-centratie op betrekkelijk weinige vakken, die dan grondig kunnen
worden beoefend, stellig de voorkeur boven verdeeling van de
aandacht over vele vakken, welke grondig bestudeering buitensluit .... De toestand zal bij dit stelsel nog veel erger worden

dan ze nu is". 1)
Is het niet wanhopig, niet tragisch? Hier is nu het echt
tragische: een scherp conflict van overtuigingen en goede
bedoelingen aan de een en de andere zijde, zonder eenige
brug, zelfs zonder eenige plank, waarover men tot elkander
zou kunnen komen. De wagen van het Onderwijs wil en
kan op deze manier niet voor~ of achteruit. Ieder bedoelt en
zoekt op het gebied van opvoeding en onderwijs het goede,
het betere, het beste, maar de een zoekt het zoo ongeveer
bij de Noordpool, de ander in de buurt van de Zuidpool.
Tusschen al die zoekers door loopt dan ook nog het grauw
geslacht van die menschen, die zich in het bezit wanen van
een monopolie voor paedagogisch inzicht. Totdat op een
gegeven dag door een of ander dom meerderheidsbesluit een
einde gemaakt wordt aan dezen smadelijken intellectueelen
positieoorlog.
1)

De cursiveering is telkens van mij. A.

462
Was het wonder dat wij verkeerden in een neerslachtige
stemming? Intusschen, het was middernacht geworden, het
oogenblik van scheiden was gekomen. Mijn vriend Victor,.
die van ons vieren wel de lenigste, om niet te zeggen de
wildste fantasie heeft, zag met een zucht op naar de maan
en zei: „zouden ze daar misschien betere onderwijstoestanden
hebben? Ik geloof, ging hij voort, ik geloof dat ik morgen
een draadloos telegram in de wereldruimte lanceer. Men.
kan nooit weten, baat het niet, dan schaadt het niet. Een
telegram b.v. van dezen inhoud: „aan den algemeenen Schoolraad op de Maan. Kan Onderwijs~Commissie van de Aarde
ontvangen worden, sein beschikkingen over tijd en plaats
van samenkomst." Wij lachten allen hartelijk om den dwazen
inval. De vrienden vertrokken. 't Was of de maan met zachte
ironie neerzag op al het gedoe der kleine aardrmenschen.

Enkele dagen na onze avondsamenkomst zat ik rustig in
mijne kamer te lezen, toen ik, even opkijkend, door het open
zijraam iemand in grooten haast het erf mijner woning zag
opkomen. Naderbij gekomen bleek het mijn vriend Victor
te wezen. In de hoog opgeheven hand hield hij een stuk
papier. Een oogenblik later stond hij geheel achter adem
vóór mij, ternauwernood kon hij de telkens afgebroken woorden uitbrengen: „het telegram is er . . . . , maar 't is zoo
vreemd . . . . zoo vreemd!" Inderdaad, 't was wel heel
vreemd. Geen oogenblik had ik meer aan den dwazen inval.
gedacht, en nu, daar lag het telegram van de Maan, dat
met behoorlijke duidelijkheid aldus luidde: ,,Onderwijs rCommissie kan onverwijld ontvangen worden. Plaats van opwachr
ting zuidelijkste punt van de Maan, landingsplaats Maandorp.
Commissie mag uit niet meer dan drie leden bestaan. Gij
moogt inlichtingen geven en vragen. Gij moogt ook advies
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vragen. Zelfstandig oordeelen is uitgesloten. Meebrengen een
mannetje, dat klaar is voor academie."
Wij stonden letterlijk perplex. In minder dan geen tijd
waren Anselmo en Hector opgetelefoneerd. Wij hebben
samen natuurlijk lang en breed gesproken over het vreemde
telegram, zoo vreemd en vooral zoo hoog. 't Was of de
lieden van de Maan ons al dadelijk eens goed wilden doen
voelen: graag of niet. Dat voor een Nederlander der 20e
eeuw zoo onverduwbare volzinnetje: zelfstandig oordeelen
is uitgesloten, hinderde ons geweldig, en dan die noodeloos
hoonende kwalificatie „mannetje" voor een ordentelijk leerling
met diploma eindexamen van een gymnasium! Wat voor
reden kon men toch hebben voor zulk een prikkelenden
toon? Er waren oogenblikken, dat wij er sterk toe over
helden om de heele zaak eenvoudig op haar beloop te laten.
Maar van den anderen kant vonden wij het geval toch ook
weer zoo buitengemeen pikant, dat wij eindelijk, na veel heen
en weer spreken, besloten onze ergernis door te slikken en
den tocht naar de Maan te ondernemen. Anselmo, Victor
en Hector waren bereid te gaan, zij groeiden van oogenblik
tot oogenblik in het avontuurlijk denkbeeld. Ik zelf moest
mij, jammer genoeg, wegens mijn leeftijd verontschuldigen.
Ik vermoei u niet met de opsomming en beschrijving van
de vele toebereidselen, die voor den tocht moesten gemaakt
worden; vulling van den ballon, het inslaan van allerlei provisie etc. Wel vermeld ik, dat de vrienden als wetenschappelijke mannen niet verzuimden de maankaarten van Beer en
M
V dler en de photographische kaarten van Loewy en Puiseux
mee te nemen. Wat den leerling, het „mannetje" betreft,
ons aller gedachte en keuze viel eenparig op een onzer bestediscipelen Gerrit Hubris, een jonge man wel met nog al
sterk zelfgevoel, maar met wien wij dan toch ook uitnemend
voor den dag konden komen. Hadden wij de zaak maar
beter overwogen! Een sterk zelfgevoel vooral bij de jonge-
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menschen is op de Maan een allesbehalve gelukkige intro,ductie.
Ik deel in de volgende bladzijden in hoofdzaak mee wat
er over onderwijs en onderwijszaken verhandeld is, naar een
gedrukt Engelsch aperçu van een der leden van de Maan~
Commissie. Het zal blijken, dat onze Commissie zich voornamelijk bepaald heeft tot de passieve rol van luisteren en
indrukken vastleggen. Natuurlijk werd een bezoek gebracht
aan enkele scholen. Een gedetailleerd verslag van de maanreis zelf zal niet uitkomen. Misschien mag ik daarom een
paar bizonderheden van de reis aan de vergetelheid onttrek~
ken. Onze vrienden hebben ruimschoots gelegenheid gehad,
tusschen de vergaderingen door, allerlei uitstapjes op de
Maan te maken. Zoo hebben zij op een middag thee ge~
dronken aan den voet van den Plato, een der bekende maan~
vulcanen, welks krater op dat oogenblik in rust was. Op een
anderen dag woonden zij op behoorlijken afstand het ontzag~
wekkend schouwspel bij van een uitbarsting van den Tycho~
krater. Zulk een uitbarsting tart elke beschrijving, wat men
begrijpen zal, als . men bedenkt dat, vergeleken met den
Tychoberg, onze Vesuvius niet grooter dan een molshoop is.
Een geweldige, onafzienbaar uitgebreide rookzuil steeg met
donderend geraas uit den krater naar boven en verdonkerde
het gansche luchtruim. Onafgebroken werd deze rookkolom
doorflitst door in alle richtingen uitschietende stralen, schich~
ten, vlammen, oplaaiïngen van vuur en lava. Wie het zelf niet
gezien heeft, zeggen mijn vrienden, kan hier door zijn ver~
beelding niet geholpen worden.
Na afloop van ieder uitstapje dineerden de maanreizigers
beurtelings bij een der drie leden van de Maan-Commissie:
Dr. Balthasar, Ariel en Hilarion. Den eersten middag wachtte
hen na de hors d'oeuvre etc. een aardige attentie: er werd
Hollandsche zalm voorgediend, het diner was overigens zeer
eenvoudig. Ik klap hier even uit de school om te vermelden
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dat ook op de Maan een coup de foudre niet buitengesloten
is. Eiken middag waren aan tafel de jonge dames Sylvia,
jongste dochter van Dr. Balthasar, -en Rosalinde en Bianca,
dochters van Hilarion. Op de Maan bestaat bij maaltijden
een zeer eigenaardige gewoonte: de vrouwelijke dischgenooten
komen en zitten aan tafel, het gelaat halverwege licht gesluierd. Vlot nu het gesprek, komt er leven en beweging in,
dan werpt de dame, die naast u zit, haar sluier achterwaarts.
Een goed gevonden en stellig afdoend middel tegen slappe,
kwijnende tafelgesprekken. Immers, blijft een dame den maal~
tijd door gesluierd, dan gaat gij 's avonds onherroepelijk naar
huis met een brevet van kennelijk onvermogen. Victor was
gezeten naast Sylvia, zijn levendig discours scheen zijn uit~
werking niet te missen. Halverwege den maaltijd lichtte
Sylvia haar sluier, en in een ondeelbaar oogenblik had de
betooverende glans van haar diep blauwe oogen Victor
getroffen en geslagen. 't Waren, zooals hij later opgetogen
kon zeggen, 't waren . van die blauwe oogen, wier zachte
kleurspeling en wonderen weerglans men 's zomers zien kan
bij blauwe bloemen, als zij door een droomerigen wind zacht
gestreeld worden. Om Sylvia te beschrijven greep hij dan
naar zijn dichters, en met een woord uit Morris' Earthly
Paradise noemde hij Sylvia „a noble maid, too fair for one
to look on and be glad." In zulke oogenblikken kwam er
altijd weer een wonderlijk vloeiende maat in zijn woorden
van liefde en vrouwen en de geheimenissen van het hart.
Ter geruststelling kan ik meedeelen dat het erotisch geval
op de Maan kalmer verloopen is dan zich eerst liet aanzien,
het heeft althans geen directe, serieuze gevolgen gehad voor
den burgerlijken stand. Wel mag ik niet verzwijgen dat de
aandacht van Victor voor onderwijszaken gedurende heel
zijn verblijf op de Maan een gevoeligen knak gekregen had.
Dat had Sylvia gedaan!
-

I. VAN

DIJK. 11.
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EERSTE ZITTING.
(Voorloopig.)
Maan-Commissie: Dr. Balthasar, Ariel, Hilarion.
Commissie van de Aarde: Anselmo, Victor, Hector.

Dr. Bal thasar. Het zij mij vergund U mijne Heeren!
met een enkel woord hartelijk welkom te heeten op onze
Maan. Gaarne spreek ik den wensch uit dat Gij van uw
maantocht al de voldoening moogt smaken, die Gij er u van
voorgesteld hebt. Misschien doe ik het best maar dadelijk
een korte toelichting te geven van het door u ontvangen
telegram. Ik kan er inkomen dat het korte telegram in het
eerste oogenblik een eenigszins vreemden indruk gemaakt
heeft. Laat ik onverwijld mogen verzekeren dat het niet zoo
kwaad bedoeld was, het zal alles nog wel meevallen. Wij
lijken grimmiger dan wij in werkelijkheid zijn. Maar wij
maanbewoners zijn er niet voor te vinden duur verworven
overtuigingen krachteloos te maken door gladde beleef dheidsformules. Wat ik bedoel, zal spoedig duidelijk worden.
Laat ik nu geleidelijk enkele punten mogen toelichten. In
ons telegram staat dat gij niet alleen inlichtingen moogt
vragen, maar ook geven. Natuurlijk zullen uw ophelderingen
gaarne aangehoord worden, maar bepaald noodig zijn zij
niet, wij zijn volkomen op de hoogte van uw onderwijsstelsel en van uw geheele Nederlandsche cultuur. Wij zijn
hier namelijk toegedaan de Stoïsche of liever Neoplatonische
leer van de „sympathie aller dingen." (ov,unátrta rthv 2cov).
En dat bevalt ons best. Volgens die leer loopt er door de
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gansche natuur een fijn netwerk van communicatie: de mensch,
ieder mensch is een kort begrip van de geheele schepping,
een klein parlement, waarheen elk deel van het universum
geregeld zijn afgevaardigde zendt. Gij begrijpt hoeveel gemak
wij daarvan hebben.
Ons verlangen was, al -verder, dat uwe Commissie uit niet
meer dan drie leden zou bestaan. Wij hier op de Maan
houden niet van lange en nog minder van groote vergade~
ringen. Wij hebben de ondervinding opgedaan dat op zulke
vergaderingen heel spoedig de zuurstof gaat ontbreken, zoodat
de menschen suf worden. Dat zou op zichzelf nog zoo erg
niet zijn, wanneer allen nu maar gelijktijdig in slaap vielen,
maar nu wil het geval dat juist de „middelmatigen ", ver~
moedelijk uit kracht van hun dunne, ijle hersenen, aan het
luchtbederf het best ontsnappen. Het feit is empirisch her~
haalde malen geconstateerd, wetenschappelijk is de zaak nog
niet geheel opgehelderd. Het zijn deze „middelmatigen ",
meestal specialiteiten, die een stempel van steriliteit op elke
vergadering drukken, aangezien zij nooit last hebben van
eenige oorspronkelijkheid. Zij zijn onvermoeid en door niets
uit het veld te slaan, zij vervoegen zich zelf in alle tijden en
wijzen. Zij hebben die eigenaardige tegenwoordigheid van
geest, die hen in staat stelt om bij onbetwistbare afwezigheid
van geest toch gemakkelijk aan het woord te blijven en
paedagogische „truisms" los te laten zoo oud als de piramiden.
Kortom, deze menschen zijn zoo vervelend als een repeteerende
breuk, waar altijd hetzelfde uitkomt. Nooit vond ik voor de
karakteristiek van deze lieden kostelijker benaming dan het
Engelsche woord re-phraser. Wie zulk een woord stempelde,
moet veel geleden hebben. Gij verstaat nu wel waarom
wij voor kleine en korte vergaderingen zijn.
Nu komt het onvergulde deel van het telegram, dat waar
meesten aanstoot gegeven heeft: „zelfstandig-schijnlkde
oordeelen is uitgesloten."
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Achter deze norsche formuleering liggen eigenlijk twee
bedoelingen. Vooreerst moeten wij van weerszijden prompt
weten wat wij aan elkander zullen hebben. Te ieder oogen~
blik zijn wij gaarne bereid tot debatteeren en discussieeren,
maar nu bij deze gelegenheid niet. Gij komt hier immers
niet voor discussie en debat, gij komt, als ik het wel begrijp,
uit de ellende, uit de radeloosheid van uw nimmer eindigende
onderwijsregelingen. Ieder is bij u ontevreden over de resultaten van uw onderwijs, en ieder wil onveranderlijk en altij d
weer wat anders. En nu komt gij hier om kennis te nemen
van de inrichting van ons onderwijs. Dit is, naar ik meen,
de eenige en zuivere ratio van onze samenkomst.
Intusschen, ik erken dat de gebezigde uitdrukking wel wat
straf en strak is, als wij daarmee niets anders te zeggen
hadden. Inderdaad bedoelden wij ook nog iets anders, n.l.
een scherpe afkeuring van een waanvoorstelling, die ten
uwent wijd verbreid is: nagenoeg iedereen in Nederland
waant zich in het bezit van een zelfstandig oordeel over
allerlei zaken. Dit is werkelijk kluchtig. De Chineesche
philosoof Lao~Tse heeft eens gezegd dat de beste dingen
bedorven worden door naamgeving en affirmatie. Hij bedoelde
dat spreken dikwerf bezoedelen, aantasten van het wezen is.
„De duif ", zegt hij, „baadt zich niet iederen dag om zich
wit te maken, en de kraai verft zich niet eiken morgen om
zich zwart te maken." Gij kent zijn beroemde spreuk: „de
wetende spreekt niet, de sprekende weet niet." Onphilosophisch
en simpel genoeg doen velen in Nederland vlak het omger
keerde: men noemt de dingen maar en dan meent men dat
men ze bezit. Bij ons gaat dit alles niet zoo gemakkelijk.
Het bezit van een zelfstandig oordeel geldt hier als een hoog,
zelden bereikt ideaal. Immers, wie waarlijk zulk een oordeel
verwierf, schuwt geen debat, ook niet met zich zelf , heeft
er niet op tegen ook zich zelf gedurig aan een kruisverhoor
te onderwerpen. Zoo iemand vraagt naar kwetsbare punten
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in eigen meening en overtuiging. Zulk een geest is en blijft
innerlijk open voor discussie, in de eerste plaats met zich zelf.
Dit is het nobel ondogmatische, dat gepaard kan en moet
gaan met het bezit van een vaste overtuiging. Voelt gij niet
dat de lieden, die zoo vlot en grif kunnen spreken van „een
zelfstandig oordeel" en dergelijke, gemakkelijk ons hoofdpijn

bezorgen?
Ik meen dat ik met het gezegde ons telegram voldoende
heb toegelicht.
Anselmo. Mijnheer de Voorzitter, ik dank u hartelijk, ook
namens mijn beide vrienden, voor de duidelijke uiteenzetting
van uw denkbeelden, waarmee wij gaarne accoord gaan.
Maar met uw welnemen, het heele telegram is nog niet toegelicht, er blijft over het pijnlijk slotzinnetje over het „mannetje ".
Dr. Balthasar. 't Is waar ook, ik zou het heele slot ver~
geten hebben. Wel een bewijs hoezeer wij reeds ingeleefd
zijn in onzen nieuwen toestand. Ik zou er vroeger niet aan
gedacht hebben de familiare benaming „mannetje" te bezigen
van onze jonge menschen, maar er is nu gelukkig niemand
meer, die zich aan deze gemeenzaamheid stoot. Wij hebben
hier inderdaad een vreeselijke intellectualistische cultuurperiode
achter den rug. Het was bij ons een en al verdorring ge~
worden, er was enkel een intellectueele cultuur, overrankt
met wat esthetische bloemen, maar de echte fonteinen van
het leven sprongen niet meer. Onze jongelui waren in die
dagen de gelukkige uitzonderingen niet te na gesproken letterlijk onuitstaanbaar. 't Waren soms Uebermenschen geworden, van boven tot beneden vol torenhoog zelfbewustzijn.
Wij hebben toen geproefd en gesmaakt de bittere ervaring
dat intellectralléén spoedig vergrooft. Men hoort jonge menschen zoo gaarne zeggen: ik heb over deze of die zaak nog
geen oordeel, maar die schroom was er uit. Wat allermeest
was weggevallen, was de eenvoud of eigenlijk nog meer wat
de Grieken met een fijne schakeering van begrip ai3v»s noemen.
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Het woord is eigenlijk niet te vertalen . Als men alles samenvat
zou men kunnen zeggen, dat aiou)S is het aangeboren, diep
in de ziel levend besef, dat er nog andere wezens zijn dan
wij, met verlof hoogere en hooger staande wezens, goden of
menschen. Ook wordt het woord gebruikt voor eerbied
tegenover het leed van ongelukkigen. Wie deze deugd bezit,
ontziet perken, kwetst niet. Dit kostelijk aangeboren besef
was weggevallen, immers onnoozel weggeredeneerd. Men
kan de aan~ of afwezigheid van deze hooge deugd soms
aan de oogen zien. Vooral de afwezigheid: op bizonder
fijne wijze geeft Tennyson in zijn gedicht A Character aan
den egocentrischen jongen man, dien hij beschrijft, „a lack^lustre, dead-blue eye."
Gelukkig zijn wij deze droeve periode nu te boven gekomen.
Het is werkelijk geweest een wedergeboorte van onze gansche
cultuur. Men heeft gevoeld dat het zoo niet langer ging,
men is gekomen tot het eigenlijk vanzelfsprekend inzicht, dat
wij menschen tot op ons 18de jaar toch eigenlijk in veel
opzichten nog kinderen zijn, eenvoudig jongens en meisjes,
zonder rechtmatige pretensies, omdat nog alle diepere levenservaring ontbreekt, en omdat er ook nog niet is de meer
directe, actieve verantwoordelijkheid, welke de samenleving
van ons vraagt. In één woord, men is ontwaakt tot het zeld~
zaam opklarend inzicht dat wij op dien leeftijd nog niet veel,

laten wij maar gerust zeggen: nog heel weinig beteekenen.
En nu is de eenvoud in de jonge levens teruggekeerd, en
met den eenvoud de echte, onbevangen vroolijkheid. Men
denkt niet onophoudelijk meer aan zich zelf en aan eigen ge~
wichtigheid. Het waarlijk jong zijn, het welig~natuurlijke is
weer als een blijmakende lentelucht teruggekomen in het leven
van onze jonge menschen. Maar laat ik zoo niet langer voort~
gaan. Wat ik zeggen wil, uw Gerrit Hubris, dien ik nog
maar even zag, lijkt mij ook wel een weinig zelfbewusterig,
als ik het zoo mag uitdrukken.
.
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Hector. Waarde Doctor, uw indruk van Gerrit is inderdaad niet onjuist, hij voelt zich wel, en dat is jammer, maar
hij is stellig een van onze bekwaamste leerlingen.
Dr. Balthasar. Ik wil het gaarne gelooven. Gij vindt
intusschen zeker wel goed dat hij gelogeerd is in het Hotel
der half -volwassen menschen en dat hij 's middags aan tafel
spuitwater zal drinken in plaats van wijn.
Hector. Wij laten alles gaarne aan uwe paedagogische
wijsheid over.
Dr. Balthasar. Ik stel u voor onze sessie nu op te heffen
en de lunch te gebruiken op het fraaie terras van ons Hotel.
Wij hebben daar een verrukkelijk uitzicht op de Nectarzee
(mare nectaris) .

TWEEDE ZITTING.
Commissiën als boven.
Gerrit Hubris.

Dr. Balthasar. Gerrit Hubris, het doet ons genoegen u
bij ons te zien hier op de Maan. Uw Grieksche naam zegt
mij dat uwe ouders of voorouders afstammen van de Grieken..
Gerrit H. (strak). Ik weet het niet, meneer. Ik heb er nooit
een onderzoek naar ingesteld.

Dr. Balthasar. Oho, mijn beste jongen, die uitdrukking
past nog niet bij uw leeftijd, zij ligt te hoog voor u. Een
intellect van 18 jaar stelt nog geen onderzoek in. Die term
is u aangewaaid uit het woordenboek der wetenschap. Maar
vertel mij eens welke Grieksche schrijvers gij op het gym~
nasium zoo al gelezen hebt.
Gerrit H. (zich op de lippen batend). Xenophon, Lysias.
Lucianus, Homerus, Herodotus, Euripides, de Apologie van
Plato, een deel van den Phaedo.
Dr. Balthasar. Gij zijt zeker begonnen met Xenophon,
wat hebt gij van hem gelezen?
Gerrit H. O.a. de Anabasis, gedeeltelijk.
Dr. Balthasar. Gij kunt mij zeker wel zeggen waarom
Xenophon den titel Anabasis voor zijn boekje koos?
Gerrit H. Xenophon beschrijft daarin de expeditie van
Cyrus tegen zijn broeder Artaxerxes van Perzië.
Dr. Balthasar. Zeer juist, maar de bedoeling van mijne
vraag was eigenlijk een andere: waarom noemde Xenophon
zijn geschrift Anabasis, wat beteekent het woord Anabasis?
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Gerrit H. Het beteekent zeker tocht (van Cyrus naar
Perzië).

Dr. Balthasar. Maar het woord Anabasis beteekent toch
niet zonder meer tocht, waar is het woord van afgeleid?
Gerrit H. Van dva/Jatvrty.
Dr. Balthasar. Heel goed. Wat staat tegenover dva f aívECv?°
Gerrit H. xaiaflaivrcv.
Dr. Balthasar. Juist, wat beteekent dus Anabasis letterlijk?
Gerrit H. Opgang.
Dr. Balthasar. Nu zullen we er komen, waarom geeft.
Xenophon nu dezen titel aan zijn boekje?

Gerrit H. (de tranen springen hem in de oogen) . Ik weet
het niet. Toen het eerste hoofdstuk behandeld werd had ik.
juist de mazelen.
Dr. Balthasar. Dat waren wel late en ook noodlottige
mazelen. Maar, mijn beste jongen, gij behoeft geen tranen
in de oogen te krijgen, zoo erg is het geval niet, het kon.
erger; gij wist eenvoudig het antwoord op mijn vraag niet,
dat is alles. Xenophon koos den titel Anabasis, omdat het
hier gold een veldtocht van de zeekust naar het binnenland,
inzonderheid naar het hooger gelegen binnenland. Nu zijn.
wij er. Maar gij zijt hier niet gekomen om examen te
doen, wij wilden maar eens kennis maken. Gij zult zeker
wel geprofiteerd hebben van uw lectuur der klassieken. Gij
kunt, dunkt mij, nu wel gaan, gij zult in uw Hotel der half-volwassen menschen allerlei jongens en meisjes vinden, die u
gaarne in hun kring zullen opnemen. Dit zal u, denk ik,
meer aantrekken dan het gezelschap van ons deftige heeren.
(Gerrit Hubris vertrekt) .
Dr. Balthasar. Uw Gerrit Hubris lijkt mij wel -een lastige
broeder, hij is anders niet zonder intelligentie.
Anselmo. De jongen is moeilijk voor zich zelf en maakt
het anderen ook moeilijk. Als gij verder doorgevraagd hadt,
zou het u gebleken zijn dat hij zijn zaken wel weet. 't Was
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jammer dat uw klein examen niet al te best wilde vlotten.
Zooals u zei, zijn niet-weten was niet erg, er zijn wel andere
blunders, die een afgrond van wanbegrip aan 't licht brengen.
Dr. Balthasar. Ik stel voor dit intermezzo nu verder op
zijn beloop te laten. Gerrit is nu bij zijn kornuiten, waar hij
zijn fortuin wel zoeken zal, hij zal er aardige jongens en
meisjes vinden.
Mijne Heeren, nu moet gij mij eens zeggen hoeveel docenten, hoeveel leeraren aan dit jonge mensch zijn te pas
gekomen.
Anselmo. Gerrit is geweest op een behoorlijk bezet
gymnasium, wat onderwijskrachten betreft. Ik raam het getal
niet te hoog, als ik zeg dat vijftien leeraren in den loop der
zes gymnasiumjaren aan zijn vorming hebben meegewerkt.
Dr. Balthasar. Mijne vrienden Ariel en Hilarion beginnen
te lachen. Wijt dit niet aan onwellevendheid, niets is verder
van ons, maar mijn vrienden en ook ik, wij kunnen ons van
zulk een piecemeal- opleiding geen rechte voorstelling meer
maken. Ik bedoel niets persoonlijk -onvriendelijks, als ik zeg
dat zij ons thans kortweg ongerijmd voorkomt. Gij wilt
zoo'n jongmensch brengen op de hoogte, toch waarlijk geen
duizelingwekkende hoogte, waarop hij staan moet om naar
een Universiteit te kunnen gaan, moeten daar nu, vraag ik,
vijftien menschen aan te pas komen? Als ik wel zie, ligt
daar een van de diepste oorzaken van al uw teleurstellingen,
al uw vermoeiende proefnemingen op onderwijsgebied. Gij
komt er niet en nooit uit, zoolang gij in den ban van deze
legkaart-opleiding blijft.
Anselmo. Mag ik ... .7
Dr. Balthasar. Veroorloof mij dat ik u in de rede val,
ik zie al aankomen wat gij zeggen wilt, ik zie reeds achter
de omheining van uwe tanden in onrustige beweging geraken
de bekende klanken en woorden: aansluiting, vakken, die
tot hun recht moeten komen etc. Wij zijn daar nog niet
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aan toe. Wij hier op de Maan zijn gewoon langzaam te
denken en te redeneeren. Anders springt de eene gedachte
onophoudelijk op den rug van de andere en tuimelen zij
beide in het zand. Wij zijn het eens met den Aardgeest uit
de Faust- tragedie, die pas na herhaalde sommatie zich openbaart en dan zegt: „du bast mich machtig angezogen, an
meiner Sphre lang' gesogen." Wij moeten met verlof lang
zuigen aan de sfeer van een gedachte, om haar volkomen te
vatten in haar waarheid of in haar onwaarde. Onze geest
heeft namelijk, als wij niet wakker blijven, de noodlottige
neiging om te gaan gelijken op een oude diligence, die altijd
weer in dezelfde knikken zakt op een stoffigen weg.
Tracht u toch eens krachtig los te maken uit de oude
associaties, uit de kluisters van gebruik, gewoonte, traditie,
vermeende paedagogische of wetenschappelijke noodzaak en
dergelijke. Gij moet hier experimenteeren. Stel u eens voor
dat er nog heelemaal geen voorbereidend hooger onderwijs
was, en dat gij nu, zonder antecedenten, de zaak moest gaan
regelen. Dan zou het u toch, denk ik, niet licht in de her
senen komen een stel van vijftien docenten aan het werk te
zetten om een leerling te brengen op de reeds vermelde niet
duizelingwekkende hoogte.
Ik kan voor u voelen dat dit onverbloemd-harde oordeel
u pijn doet, het zet zoo meedoogenloos het mes in een vastgeroeste paedagogische orthodoxie, die zoo langzamerhand
als vanzelfsprekend gold. Maar wij kunnen en mogen niet
anders, ons oordeel hier op de Maan is volstrekt eenparig
na lange, lange overwegingen. En hoe staat het nu met
allerlei gedachten over onderwijszaken in wat gij de onder~
maansche wereld noemt? Alle eenparigheid ontbreekt bij u
ten eenenmale. Er is, zooals ik reeds zei, overal ontevreden~
heid over de resultaten van het onderwijs. Nu is het naar onze
meening ten slotte kinderachtig in een of ander geding de
getuigenissen voor en tegen op te roepen en op die manier
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van een ernstige gedachtenwisseling een meerderheids-race te
maken. Gij kent misschien het niet malsche oordeel van uw
overleden Berlijnschen professor Friedrich Paulsen, die ergens
zegt: „een school wordt op die manier een stopnaaldenfabriek,"
gemoedelijk-komisch voegt hij er bij: „ieder leeraar doet wat
aan den stopnaald." Zoo zou er veel meer te noemen zijn.
maar het zet geen zoden aan den dijk. Wij voelen dat wij
zelfs met rake geestigheid hier niet verder komen. Veel
afdoender is het den vijand op te zoeken in eigen vesting.
Dat willen wij nu gaan doen, ik mag zeker nog wel een
oogenblik rekenen op uw geduld. Dat zou kostelijk zijn:
den tegenstander een hoek in den neus slaan, dien hij niet
verwijderen kan en . . . waarvoor hij zelf het ijzer geleverd
heeft. Maar ik besef levendig dat er hier van overmoed
niets mag inkomen, en dat het zal aankomen op een argur
mentatie, waaraan niets ontbreekt. Ik wil het beproeven, en
dan vraag ik maar dadelijk: is het niet bizonder merkwaar~
dig dat de Ineenschakelings-.Commissie zelve, door het geheele
Rapport heen, voldoende duidelijk gevoeld heeft de zwakke
stee in de structuur van haar onderwijs-regeling? Dit moet
nu „belegt" worden, zooals het deftig pleegt uitgedrukt te
worden. In haar Memorie van toelichting op het ontwerp
van Wet tot regeling van het middelbaar Onderwijs zegt de
Commissie, p. 179, 180:
„De voornaamste en zeker niet ongegronde klacht, die tegen
de tegenwoordige inrichting van ons middelbaar onderwijs wordt
ingebracht, geldt de diepe kloof, die er gaapt tusschen de methode
van het onderwijs aan de lagere en die aan de middelbare school.
Zij richt zich geenszins uitsluitend, maar toch met bijzondere
scherpte tegen de hoogere burgerschool met driejarigen cursus.
Het stelsel van doorgevoerd vakleerarenonderwijs, d. w. z. van
leeraren uitsluitend belast met het onderwijs in één vak, begint
te vroeg. De gevolgen zijn, dat het verstrekte onderwijs het
bevattingsvermogen der jeugdige leerlingen niet zelden te boven
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gaat; dat voor elk vak in 't bijzonder te hooge eischen worden
gesteld; dat de opvoedende kracht, die van den slechts voor één
enkel onderdeel verantwoordelijken leeraar uitgaat, gering is. De
overlading der jeugd met geestelijken arbeid van vaak twijfel achtige waarde, waarover geklaagd wordt, vindt, behalve in het
ontbreken van een paedagogisch-methodische opleiding van den
toekomstigen docent, vooral hier haar oorzaak."

In de Memorie van toelichting op het ontwerp van Wet
tot regeling van het voorbereidend--hooger Onderwijs zegt
de Commissie, p. 629:
„Ook voor lycea is, om soortgelijke redenen, als in de memorie
van toelichting op het ontwerp van wet tot regeling van het
middelbaar onderwijs (boven, blz. 179 en vggl.) ten opzichte van
de middelbare scholen zijn uiteengezet, een plotselinge overgang
van het klassenonderwijzersstelsel der lagere school tot het
systeem van doorgevoerd vakonderwijs niet aan te bevelen.. In
den onderbouw althans is het gewenscht, zoo mogelijk verwante
vakken, bijv. Nederlandsch en Duitsch, Latijn en Fransch,
geschiedenis en aardrijkskunde, in ééne hand te versenigen."

Op blz. 649 heet het nog weer:
„Ook voor de lycea zal zij (de voorgestelde regeling) de ver
verwante vakken in de hand van denzelf den leeraar-enigva
bevorderen en daarmede bijdragen tot wegneming van het euvel
van het op de spits gedreven vakleerarenstelsel. Dit stelsel, in
zijn overdrijving door de Staatscommissie met nadruk bestreden
bij de voorgestelde regeling van het middelbaar onderwijs (boven,
179 en vlgg.) behoort ook bij het voorbereidend -hooger onderwijs zooveel doenlijk te worden getemperd."

Sprekend over het ideaal van ééne onverdeelde en ongesplitste school van voorbereidendrhooger onderwijs, schrijft de
Commissie p. 580, 581:
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„Een ideaal zou het zeker zijn die eenheid (n.l. van voorbereiding) ook in de inrichting der scholen, voor dit onderwijs
bestemd, volledig en onverzwakt, van het begin tot het einde,
te bewaren door aan allen, die tot hooger, dat is wetenschap
pelijk, onderwijs worden voorbereid, van het begin tot het einde
dezelfde opleiding te geven. Mogelijk zou dat zijn, wanneer het
voorbereidend -hooger onderwijs zich daartoe kon bepalen, dat
het de formeel-wetenschappelijke zijde van het hooger onderwijs
alleen in het oog hield en op hetgeen daarvoor in de leerlingen
vereischt wordt zich uitsluitend richtte . . . Bovenal uit paedagogisch oogpunt zou zulk eene onverdeelde en ongesplitste school
van voorbereidend-hooger onderwijs, die alleen de formeel -weten~
schappelijke zijde van het hooger onderwijs in het oog hield,
eene ideale inrichting zijn. Dan zou steeds de leeraar, van welke
vakken ook, dit als hoofdbeginsel voor oogen kunnen houden,
dat alle onderwijs opvoedend kan en moet werken, en zouden
geene leeraren benoemd behoeven te worden, die hoe kundig en
wetenschappelijk overigens ook, niet in staat waren de paedago^gische strekking van het onderwijs in hun vak in te zien en
praktisch tot haar recht te doen komen. Bovenal zou het onder~
wijs in de. talen voor de algemeene vorming van den geest der
leerlingen moeten strekken; den smaak zuiveren, juist leeren
denken door juist te spreken en juist leeren spreken door juist
te denken; eene op het ideale ingerichte gezindheid moeten
kweeken. De natuurwetenschappen zouden in 't bijzonder kun~
nen dienen om juist te leeren waarnemen, maar ook om het
gevoel voor de schoonheid der natuur en het besef van de diepte
van haar wezen en haar leven te wekken . . . . Door zulk
eene regeling zou het groote voordeel verkregen worden, dat de
leerlingen de keuze van een speciaal vak konden uitstellen tot
aan den tijd, dat zij het voorbereidend onderwijs hadden ten einde
gebracht, wanneer zij dus met meer kennis van zaken eene keuze
van zooveel gewicht kunnen doen. Men zou dan tevens ook nog

dit niet gering te schatten voordeel verwerven, dat het gemakkelijker zou zijn, *aan de hoogeschool van studie te veranderen,
wanneer bleek dat men eene minder goede keuze had gedaan,

en bovendien zouden zij, die tot de wetenschappelijke kringen
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behooren, een breederen gemeenschappelijken grondslag hebben
en dus elkander beter kunnen verstaan en waardeeren."

Uit het meegedeelde blijkt, dunkt mij, overduidelijk dat de
Commissie zelve terdege en voortdurend gevoeld heeft al het
bedenkelijke, al de bezwaren, die aan het stelsel van vak-leeraren verbonden zijn. De Commissie voelt in den grond
dit stelsel als iets, dat licht overdreven, op de spits gedreven
kan worden, dat gemakkelijk _een „euvel" wordt, maar het
stelsel zelf moet, koste wat het wil, gehandhaafd blijven. Om
het „euvel" te temperen, „zooveel doenlijk" te temperen,
worden dan enkele palliatieven aangegeven: voor zoover
mogelijk wil de Commissie hier en daar een paar vakken in
ééne hand brengen, en alleen in de hoogere klassen acht zij
vakleeraren volstrekt onmisbaar.
Als wij nu alles scherper gaan ontleden, stuiten wij in de
meegedeelde beschouwingen op allerlei, waaraan de klem der
klare gedachte ontbreekt. Ik stel hier dadelijk de zeer prinr
cipieele vraag: heeft werkelijk goed onderwijs wel iets te
maken met de onpersoonlijke dingen: leeftijd der leerlingen,
klassen en vakken, is goed onderwijs niet een wondere zaak
van persoon tot persoon, van docent tot leerling? De Commissie oordeelt (p. 180) dat het stelsel van doorgevoerd
vakleerarenonderwijs te vroeg begint. En dan gaat zij on~
middellijk voort: „de gevolgen zijn, dat het verstrekte onderwijs
het bevattingsvermogen der jeugdige leerlingen niet zelden te
boven gaat; dat voor elk vak in 't bijzonder te hooge eischen
worden gesteld; dat de opvoedende kracht, die van den
slechts voor één enkel onderdeel verantwoordelijken leeraar
uitgaat, gering is." Maar met verlof, dit zijn geen gevolgen
van te vroeg beginnen, van den jeugdigen leeftijd der leer~
lingen, maar van het onverstand van den docent, die van
vakleeraar vakmachine zou geworden zijn. Om het eens
eenigszins paradoxaal te zeggen: op zich zelf is er niets
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tegen aan een kind van zeven of acht jaar vakleeraren te
geven, mits deze menschen maar verstandige docenten zijn.
Het eenig gevolg zou hier immers zijn, niet dat er geen goed
onderwijs kon gegeven worden, maar dat het allergrootste
deel van de kennis der docenten eenvoudig improductief zou
moeten blijven.
Ook de overigens van zelf sprekende onderscheiding van
lagere en hoogere klassen kan niet helpen. Daar zit het ook
al niet in. De Commissie spreekt van de geringe paedagogische kracht van slechts voor één enkel onderdeel verantr
woordelijke leeraren (p. 180) , die gevaar loopen „fie veel op
hun eigen vak te gaan letten en zulk een vak hooger opvoeren,
dan met het oog op den leeftijd der leerlingen en de eischen
der school als geheel, bestaanbaar is." (p. 128) . Maar zulke
groote gebreken, die voor de lagere klassen gevreesd worden,
vallen toch niet weg enkel door het feit dat een docent in
een hoogere klasse optreedt. Integendeel, er is alle kans dat
die gebreken gaandeweg nog verergeren, omdat de leeraar
daar nu eens vrijelijk de kleine wieken kan uitslaan en zijn
volle eischen opleggen met een grooten schijn van recht. De
Commissie meent zeker wel niet dat de vermelde groote ge~
breken in een hoogere klasse er minder toe doen.
Ten slotte, er is hier zooiets als een verborgen fataliteit.
Ik vraag: wat hier gevreesd wordt voor welke klasse dan
ook, is het niet bijna onvermijdelijk? Men kan wel gemak~
kelijk afkeuren dat een docent zich slechts verantwoordelijk
gevoelt voor één enkel onderdeel, voor zijn eigen vak, maar
de kleinigheid van de eigenaardige en veelzins gebrekkige
menschelijke natuur is er , ook nog. Stel hier het gunstige
geval dat b.v. alle leeraren aan een gymnasium liefde voor
hun vak gevoelen, en dat zij nu uit kracht van die liefde
ieder op behoorlijke wijze opkomen voor eigen vak, dan nog
zeggen wij: wee het corpus - vile, het kind Maar als dit nu
geschiedt op niet behoorlijke wijze, uit onverstandige liefde,
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of ook uit ijdelheid, omdat men zijn eigen vak boven alles
belangrijk acht, wat zeggen wij dan? Zelfs als er geen liefde
voor het vak is, blijft de zaak, precies eender. Docenten,
waar nog iets in zit, zullen immers uit zelfbehoud opkomen
voor hun eigen vak, omdat zij tot viermaal toe hun prestige
moeten ophouden: allereerst tegenover hun leerlingen, ver~
volgens tegenover de collega's, dan nog weer tegenover den
Inspecteur, ten slotte tegenover de Commissie bij de eindexamens. Het houdt niet op. Men komt hier nooit uit de
ellende van de drie maten: de maat van den leerling, de
maat van het vak, en de onderwijsmaat, welke de leeraar
vrijwel zelf bepaalt. Het kind blijft altijd het kind van de
rekening!
Mijne Heeren, wij hier op de Maan zijn zonder eenige
aarzeling van oordeel dat het al of niet getemperde stelsel
van vakleeraren beneden de Universiteit principieel verwer~
pelijk is, palliatieven blijven . . . . palliatieven! Alle rekenen
met den leeftijd der leerlingen, alle regelingen en schikkingen
van klassen en vakken zullen niet baten, het zal alles blijven
machteloos getob, zoolang niet zonder weifeling wordt ingezien dat het bij deugdelijk onderwijs aankomt, altijd weer
aankomt op de personen, de menschen, de mannetjes.
Ik heb op de meegedeelde citaten maar dadelijk laten volgen
de passage, die handelt over het loslaten van de onverdeelde
en ongesplitste school van voorbereidend-hooger onderwijs,
niet omdat wat daarover gezegd wordt op zich zelf en direct
te maken heeft met het stelsel van vakleeraren, maar omdat
het op zeer duidelijke wijze den eigenaardigen geest typeert,
waarin de Commissie gearbeid heeft bij het ontwerpen en in
elkander zetten van haar onderwijs-voorstellen. Indirect staat
het er wèl mee in verband. Uit dezen geest moest wel
voortkomen het vasthouden aan het stelsel van vakleeraren.
De Commissie laat dan los wat zij zelve noemt het „ideaal",
I. VAN DIJK. II.
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de „ideale inrichting" van een onverdeelde en ongesplitste
school van voorbereidend -hooger onderwijs. Zij zelf is het,
die niet minder dan tien kostelijke voordeelen van zulk een
school opsomt. Ik geef die voordeelen hier op een rij:
a. opvoedende werking van alle onderwijs in welke vakken ook;
b. algemeene vorming van den geest, vooral bij het
onderwijs in de talen;
c. zuivering van den smaak;
d. betere gelegenheid om juist te leeren denken en
spreken;')
e. kweeking van eene op het ideale gerichte gezindheid;
f. betere gelegenheid om juist te leeren waarnemen; 1
g. opwekking van het gevoel voor de schoonheid der
natuur, en van het besef van de diepte van haar wezen en leven;
h. het groote voordeel dat men de gewichtige keuze van
een speciaal vak van studie zal kunnen uitstellen tot een later
tijdstip •
i. het groote voordeel van nog aan de hoogeschool van
studie te kunnen veranderen;
j. de breedere gemeenschappelijke grondslag, waarop de
wetenschappelijk gevormden elkander zullen kunnen verstaan
en waardeeren.
Dit zijn inderdaad kapitale, kostelijke, gouden voordeelen.
Wie ze loslaat, wie ze moet loslaten, kan het niet anders
doen dan met een bloedend hart. De ietwat pijnlijke vragen
moeten hier gesteld worden: welken prijs neemt de Commissie
nu aan voor het loslaten van zulke voordeelen? Welken
prijs betaalt zij misschien in stilte voor wat zij met ons, uit
haar eigen Rapport, in ruil ontvangt? Welke overwegende,
)

1 ) Ik zeg b e t e r e gelegenheid, omdat anders het noemen van dit voordeel
logisch h ier geen zin heeft; de Commissie onderstelt toch zeker dat men
ook bij de thans door haar voorgedragen regeling zal kunnen leeren denken.
spreken en waarnemen.
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ik mag wel zeggen welke overweldigende gronden kan zij
hebben voor het prijsgeven van de door haar zelf opgesomde
tien voordeelen? De Commissie zegt dat zij ten slotte gezwicht
is voor drie „naar het oordeel van velen onoverkomelijke
bezwaren ". Het oordeel der velen is geworden de conclusie
der Commissie. Ik geef thans de drie bezwaren met toelichting
zoo goed als volledig weer. Ik vind citaten en vooral lange
citaten wel vervelend, maar ik vrees dat men mij anders niet
gelooven zal. Wellicht zal men, al lezende, zijn eigen oogen
niet willen gelooven.
De Commissie schrijft dan (p. 582) :
„Tegen dit stelsel (der ééne en onverdeelde school) bestaan,
vooral in den tegenwoordigen tijd, naar het oordeel van velen,
onoverkomelijke bezwaren.
In de eerste plaats zijn de scholen, die thans voorbereiden
voor hooger onderwijs, niet naar dit systeem ingericht, en is de
aansluiting van de hoogescholen dus ook niet daarnaar geregeld.
In de tweede plaats deelt de studie der oude talen tegenwoordig
niet algemeen in de gunst van het publiek, dat zijne kinderen
voor het hooger onderwijs bestemt; vandaar dikwijls eerst het
negatieve besluit: geen oude talen, en dan eerst de overweging,
wat dan wèl.
In de derde plaats brengt dit systeem mede, dat zij die voor
hooger technisch, militair, handels- of landbouwonderwijs be
stemd zijn, veel tijd besteden aan onderwijsvakken, die voor de
wetenschappelijke beoefening van het vak hunner keuze niet die
beteekenis hebben, welke andere vakken bezitten, die in dit
systeem niet of minder tot hun recht komen.
Het is noodig deze bezwaren nader te overwegen.
Je. Wat het eerste betreft, zij al dadelijk gewezen op eenige
moeilijkheden van bijzonderen aard. Wilde men zulk eene onge-splitste en onverdeelde school van voorbereidend-hooger onderwijs, dan zou de h.b.s. met 5 j. c. niet meer kunnen voorbereiden
voor de technische hoogeschool. Daardoor zou zij een groot
deel harer leerlingen verliezen.
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Een ander deel der leerlingen van de hoogere burgerscholen
met 5-j. c. bezoekt deze inrichtingen om voorbereid te worden
voor hooger militair onderwijs .... Wanneer het beginsel der
eenheid van voorbereiding streng werd doorgetrokken, zouden de
hoogere burgerscholen in elk geval ook deze leerlingen verliezen.
Zij het vaak ten onrechte, toch meenen vele ouders, dat ook
de h.b.s. met 5-j. c. voorbereidt voor de studie in de faculteit
der geneeskunde en der wis- en natuurkunde, eene meening die
versterkt wordt door het feit, dat het onderwijs in de wis- en
natuurkundige faculteit zich somtijds meer richt naar hen, die
eindexamen aan de h.b.s. hebben afgelegd, dan naar hen, die
van het gymnasium komen. Ook deze leerlingen zou de h.b.s.
moeten verliezen, zoodat er voor haar weinig zou overblijven en
zij feitelijk zou worden ingelijfd bij het gymnasium, waartegen
natuurlijk tal van stemmen zich zouden verheffen.
Maar gesteld dat dit onmogelijke gebeurde, dan zou men er
nog niet zijn. Immers is het gymnasium, dat tot dusver volgens
de wet de eigenlijke voorbereidingsschool voor het universitair
onderwijs is, zelf ook, sedert 1876, naar twee richtingen gesplitst.
Van de vijfde klasse af ontvangen' de leerlingen, die zich voor
de studie in de geneeskunde of in de wis- en natuurkunde voorbereiden, voor een deel ander onderwijs, dan zij die zich aan de
studie der godgeleerdheid, der rechten of der letteren en wijsbegeerte wenschen te wijden. Ieder van deze beide groepen ontvangt dan ook, na met goed gevolg afgelegd eindexamen, haar
bijzonder getuigschrift. Ook het gymnasium is dus niet meer één
en onverdeeld.
Met het oog op deze feiten is het inderdaad onmogelijk, tot
het standpunt van eenheid van het voorbereidend-hooger onderwijs terug te keeren, hoeveel er in abstracto ook voor zulk een
eenheid moge pleiten.
2e. Het tweede bezwaar ligt in de waardeering van het nut
der oude talen voor het hooger onderwijs. Dat die waardeering
niet grooter is, moet voor een deel aan de philologen, die aan
de universiteit en het gymnasium ze hebben onderwezen, toege~
schreven worden, voor een deel ook aan de praktische en realistische richting van den tijd.
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De philologen hebben de studie der klassieke philologie in
ons land jarenlang in eene eenzijdige kritische richting gedreven
en daardoor leeraren gevormd, die tengevolge daarvan en ook
door gebrek aan paedagogische opleiding niet begrepen, hoe ze
het onderwijs in dat vak paedagogisch vruchtbaar moesten
maken; die te weinig algemeen wetenschappelijk inzicht hadden
om het nut van de studie der oude schrijvers voor de beoefening
der andere wetenschappen aan hunne leerlingen te doen gevoelen.
Daarbij kwam nog, dat de wet op het middelbaar onderwijs
eene categorie van leeraren in het leven riep, die, meestal niet
wetenschappelijk gevormd, en dikwijls onbekend met de oude
talen, zelfs aan gymnasia les hadden te geven in geschiedenis,
Nederlandsch, Fransch, Duitsch of Engelsch. Daardoor trad bij
dit onderwijs de beteekenis van de studie der oudheid niet in
het licht en werd zelfs de gedachte gewekt, dat die studie vrijwel
overtollige weelde was en den tijd, er aan besteed, niet waard.
De geest van den tijd, op het praktische gericht, drijft aan
tot bespoediging der studie, om zoo vroeg mogelijk door ambt
of betrekking, bedrijf of beroep een middel van bestaan of eene
positie in het maatschappelijk leven te verwerven, en daar vooral
de studie der klassieke talen veel tijd kost en geen zichtbaar of
tastbaar nut afwerpt, rijzen klachten over verloren tijd en moeite,
aan deze studie pesteed. Werden nu deze klachten ongegrond
verklaard door hen, die aan eene universiteit hebben gestudeerd
of daar doceeren, dan zou het gezag van dezen misschien groot
genoeg zijn om degenen, die niet gestudeerd hebben, te doen
aannemen wat zij zelf niet in staat zijn te beoordeelen. Zoo is
het echter niet. Velen van hen, die aan de universiteit hebben
gestudeerd, maar die de oude talen onvoldoende hebben be~
oefend of ook niet hebben geleerd de kennis dezer talen toe te
passen, die nooit genoegen hebben gehad in deze studie en het
paedagogische nut er van niet kunnen inzien, steunen eerder de
klachten van het groote publiek dan dat ze die bestrijden.
Bij de reorganisatie van het onderwijs moet met dit bezwaar,
hoewel het door beter onderwijs kan worden verholpen, toch
rekening gehouden worden, daar het te algemeen verbreid is om
het niet te tellen.
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3e. Wat het derde bezwaar betreft, dit heeft zeker den
meesten grond. De groote ontwikkeling der technische wetenschappen dateert uit de laatste twee of drie eeuwen: zij wortelen
veel minder in de oudheid dan de andere wetenschappen. Hoewel nu het voordeel, dat de studie van Grieksch en Latijn uit
formeel en algemeen-ontwikkeld oogpunt biedt, ook van beteekenis te achten is voor jongelieden, die zich voor de technische
hoogeschool, de militaire scholen, de handelsacademie en de
landbouwacademie voorbereiden, kan moeilijk worden ontkend,
dat voor hen de wis~ en natuurkundige vakken en de moderne
talen grooter beteekenis hebben, en dat de mate van kennis, die
eerie algemeene school van voorbereidend-hooger onderwijs zou
kunnen geven in deze vakken, bezwaarlijk voldoende zou kun
nen zijn voor aanstaande leerlingen der vakhoogescholen.
Vat men dus de bezwaren, die hier besproken zijn, samen,
dan blijkt hun gewicht wel zóó zwaar, dat ééne niet gesplitste
school, voorbereidend voor alle hooger onderwijs, in den tegen~
woordigen tijd niet bestaanbaar kan worden geacht."

Hoe ver zijn wij met dit alles afgekomen van de tien
voordeelen der ééne onverdeelde en ongesplitste school van
voorbereidend -hooger onderwijs! Wat wordt ons hier nu
gezegd? De Commissie verwacht dat de hoogere burgerschool,
door deze onverdeelde school, nagenoeg al haar leerlingen
verliezen zal en dat zij feitelijk zou worden ingelijfd bij het
gymnasium, en zij herinnert er aan dat ook het gymnasium
sedert 1876 niet meer één en onverdeeld is. Voorts oordeelt
zij dat voor jongelieden, die zich voorbereiden voor de tech~
nische hoogeschool, de militaire scholen, de handelsacademie
en de landbouwacademie de wis- en natuurkundige vakken
en de moderne talen grooter beteekenis hebben dan de studie
van Grieksch en Latijn. Ten slotte is haar conclusie: de ééne
onverdeelde school is in den, tegenwoordigen tijd onmogelijk
en onbestaanbaar.
Dit alles zegt weinig, ook al omdat het ten deele van zelf
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spreekt. De onmogelijkheid, de onbestaanbaarheid van iets
(voorwaar geen kleinigheden) moet toch ook steviger, over~
tuigender, vooral principieeler aangetoond worden. Men zou
immers willen dat nu eens duidelijk voor den dag gekomen
ware het wij sgeerig-paedagogisch fundament van de nieuwe
onderwijs-regeling. Dit is niet geschied. Maar wat wèl
duidelijk, tragisch -duidelijk voor den dag gekomen is, is iets
anders. Uit de eigen woorden der Commissie blijkt dat zij
gezwicht is voor allerlei velléiteiten, stemmen, klachten,
prédilecties, tijdstroomingen. De Commissie is met name
gezwicht 1
voor de velléiteiten van het publiek, dat zijne kinderen
voor het hooger onderwijs bestemt. „De studie der oude
) :

talen deelt tegenwoordig niet algemeen in de gunst van dit
publiek." Dat zegt inderdaad veel, zoo niet alles! Zoo iets
doet de deur al dadelijk toe;
voor „tal van stemmen, die zich natuurlijk zouden verhef~
fen" tegen inlijving der hoogere burgerschool bij het gym~
nasium;
voor den treurigen geestelijken achterstand, die door de
Commissie zelf op rekening gesteld wordt van eenzijdig
kritische philologen, door wie leeraren gevormd zijn, die
„te weinig algemeen wetenschappelijk inzicht hadden om het
nut van de studie der oude schrijvers voor de beoefening
der andere wetenschappen aan hunne leerlingen te doen
gevoelen." Ik zou zoo zeggen: hervorm: niet uw onderwijs,
maar uw philologen en uw leeraren;
gezwicht nog weer voor den treurigen geestelijken achter~
stand, die er gekomen is door „een categorie van leeraren
(door de wet op het middelbaar onderwijs in het leven geroepen), die, meestal niet wetenschappelijk gevormd, en dikwijls
onbekend met de oude talen, zelfs aan gymnasia les hadden
1)

De cursiveering is hier en daar van mij. A.
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te geven in geschiedenis, Nederlandsch, Fransch, Duitsch
of Engelsch. Daardoor trad bij dit onderwijs de beteekenis
van de studie der oudheid niet in het licht en werd zelfs de
gedachte gewekt, dat die studie vrijwel overtollige weelde
was en den tad, er aan besteed, niet waard." Ik zou zoo
zeggen: ontsla zulke menschen, met eenig pensioen vanwege
de humaniteit;
gezwicht voor den „geest des tijds, die op het praktische
gericht, aandrijft tot bespoediging der studie, om zoo vroeg

mogelijk door ambt of betrekking, bedrijf of beroep een.
middel van bestaan of een positie in het maatschappelijk leven
te verwerven ";
ten slotte gezwicht voor „klachten, die rijzen over verloren tijd en moeite, aan de studie der oude talen besteed,
omdat -deze studie geen zichtbaar of tastbaar nut afwerpt ".
Inderdaad, op het terrein van weinig studiën sneeuwt het
aandeelen en dividenden! Deze klachten van het groote publiek
worden nog gesteund door „hen, die aan een universiteit
hebben gestudeerd of daar doceeren, maar die de oude talen
onvoldoende hebben beoefend, of ook niet hebben geleerd de
kennis dezer talen tot te passen, die nooit genoegen hebben
gehad in deze studie en het paedagogische nut er van niet
kunnen inzien." Ik zou zoo zeggen: de bevoegdheid van deze
categorie om hier te oordeelen staat niet sterk.
Is aan dit alles niets te doen? 0 ja wel, de Commissie zegt,
let wel, zelf, dat „dit bezwaar door beter onderwijs kan worden
verholpen," maar zij voegt hieraan onmiddellijk toe dat met
dit bezwaar toch rekening moet gehouden worden, „daar het
te algemeen verbreid is om het niet te tellen."
Dit alles is, zonder eenig voorbehoud, wel heel droevig.
Het gezonde idealisme, dat zoo warm aan het woord kwam
in de beschrijving der tien kostelijke voordeelen, wordt hier
in eens weggespoeld door dit slappe meegaan letterlijk met
alles. Wij komen op deze wijze, allesbehalve genoeglijk, te
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zitten in het schip van opvoeding en onderwijs met een
kompas aan boord, dat meedraait met het schip en de pool
wijst in iedere richting. Versta mij wèl: ik pleit hier volstrekt
niet voor het behoud van eenige klassieke opleiding voor
allen, in uw tegenwoordig stelsel is het zelfs billijk dat die
eisch wegvalt, maar dat men in een beslissing over deze en
dergelijke dingen ook al laat meespreken de gunst (sic) van
het publiek, den geest des tijds, de klachten van het groote
publiek, de overweging of een studie rendeert of niet etc.,
in é.w. dat de Oudheid sneuvelt op deze wijze, dat is ...

most pitiful!
Ik heb het mijne nu gezegd.
Anselmo. Ik ben gekomen onder den indruk van uwe
woorden, en ik geloof dat ik dit ook wel verzekeren kan
van mijne vrienden, maar door u is niet geantwoord op vragen
en bezwaren, die onder uw spreken bij mij gerezen zijn, en die
gij reeds geraden hebt.
Dr. Balthasar. Ik wil u gaarne in onze volgende samen
gelegenheid geven uw vragen en bezwaren toe te lichten,-komst
maar is het niet beter dat ik het zelf maar doe, omdat dan
dadelijk blijken kan dat wij de zaken van alle kanten bekeken
hebben? In ieder geval stel ik nu voor de heerlijke buitenlucht
op te zoeken. Mijne vrienden Ariel en Hilarion zullen zich
gaarne het genoegen geven vanmiddag uw gids te zijn op een
of ander uitstapje.

DERDE ZITTING.
Commissiën als boven.
Gerrit Hubris vertrokken.

Dr. Balthasar. Het doet mij leed dat ik van morgen met
de mededeeling van iets minder aangenaams moet beginnen.
Wij hebben uwen Gerrit Hubris maar weer naar de Aarde
geëxpedieerd. Van morgen in de vroegte hebben wij hem
op een kleinen eendekker gezet. Daar was letterlijk met den
jongen geen huis te houden. De jongens en meisjes, die in
zijn Hotel waren, hebben al het mogelijke gedaan om hem
genoegen te geven, hij was en bleef „inamusable." Typisch
zei een van de meisjes: wij konden hem niet aan het lachen
krijgen. Ja, dat is de kwaal. Zulke jonge menschen lachen
zelden of nooit; als zij het nog doen, dan is er de strakke en
bevangen lach, die onfeilbaar aanduidt dat men zich zelf
nooit loslaat. De eenvoud is weg. Uw Gerrit heeft bruine
oogen, maar anders zou ik vreezen dat hij ernstig candidaat
is voor het door Tennyson vereeuwigde blauwe oog. Misschien
heeft het hem toch wel goed gedaan dat hij nu eens gevoelig
heeft groen geloopen in het heelal.
Anselmo. Het spijt mij, meer dan ik zeggen kan, dat hij
u zooveel moeite veroorzaakt heeft. Wij hadden er aan
moeten denken dat Gerrit zich niet gemakkelijk adapteert aan
zijn omgeving.
Dr. Balthasar. Mijn waarde Anselmo, doe mij het genoegen dat woord adapteeren hier niet te gebruiken. Wij hier
op de Maan hebben met elkander afgesproken een ernstig
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zedelijk gebrek nooit half te verbloemen door een vreemd
woord. Dit is natuurlijk ook uw bedoeling niet. Als men
zegt dat iemand zich niet adapteert aan zijn omgeving, dan
lijkt dat nog zoo erg niet. Maar als men dit zegt in uw
eerlijk Hollandsch, dan beteekent het dat hij een lastig meubel
is, dat men nergens plaatsen kan, noch in de hoeken, noch
langs de rechte wanden van een kamer. Maar laten wij
het geval nu niet al te tragisch nemen. Er is hier ook een
onbetaalbare kosmische humor: uw Gerrit Hubris is thans
flaneerende in de kleinmakende wijde wereldruimte!
Ik stel nu voor den draad van onze onderwijsroverwegin~
gingen weer op te vatten. Ik had dan toch maar goed
geraden dat de vragen en bezwaren, die onder mijn spreken
bij u gerezen zijn, betroffen de idee der aansluiting, en wat
gij in het ondermaansche noemt: vakken, die tot hun recht
moeten komen. Beide onderwerpen grijpen zeer nauw in
elkander, zoodat wij ze tegelijk kunnen behandelen. Vreemd,
allervreemdst toch dat gij het bij u in uw paedagogische
wereld altijd hebt over dingen, b.v. acten van bevoegdheid,
hoogstens over paedagogische denkbeelden, nooit over de
personen in en bij het onderwijs. Ik heb reeds bij een
vorige gelegenheid gezegd dat het voor goed onderwijs aankomt, altijd weer aankomt op de personen, de menschen,
die onderwijzen, maar mijn bedoeling gaat hier nog wel iets
verder. Ik bedoel dit: in uw paedagogische literatuur vind
ik gedurig weer de uitdrukking: vakken die tot hun recht
moeten komen; ook wordt er telkens gesproken van rechten
en bevoegdheden van docenten. Alles moet tot zijn recht
komen, ieder moet tot zijn recht komen. Het is een witte
raaf, als men in die literatuur eens aantreft de toch zoo
natuurlijke gedachte dat ook het kind, de leerling iets, ik
bedoel iemand is, die misschien ook tot zijn recht behoort te
komen. Ik lijd niet aan sentimentaliteit, maar dit is werkelijk
aandoenlijk. Elk kind, elke leerling is toch een kleine mensch,
,
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die een bizonderen aanleg heeft, die een eigen individualiteit,
een eigen persoonlijke identiteit bezit, die men ontzien en
leiden moet, die nooit uitgewischt mag worden. Hij is géén
Receptaculum voor vakken, dit tot hun recht moeten komen.
Uw voortdurend voorbijzien van deze elementaire psychologische waarheid stempelt uw paedagogische methode tot wat
iemand bijtend scherp genoemd heeft: een methode naast
het kind! Wel een hevig pijndoende uitdrukking! Zoolang
bij u het vak, welk dan ook en hoe belangrijk ook, boven
het kind, boven den leerling staat en gaat, moet al uw onder~
wijs geslagen zijn met fatale onvruchtbaarheid, en eindeloos
aanleiding geven tot nimmer eindigende klachten.
Dezelfde valstrik zit hier ook in de fameuze, zoo bewie-'
rookte idee der aansluiting aan de Universiteit. Op het oog
ziet deze idee er zoo onschuldig uit als een jong meisje, „an
unidead girl," zou Johnson zeggen. Maar zij is niet zoo
onschuldig. Deze idee is in uw kringen een ware obsessie
geworden, die zelfs de logica in 't gedrang heeft gebracht.
Bij aansluiting in het stoffelijke zijn er twee kanten, twee
einden, bij welke de aansluiting plaats heeft. Elke onmiddellijk voorafgaande schakel in een keten grijpt in den vol~
genden, maar de volgende grijpt ook in den voorafgaanden
schakel. Zij grijpen beide, zij sluiten beide aan. Er is een
boveneind van den lageren schakel, maar er is ook een
benedeneind van den hoogeren schakel. Bij uw onderwijsinrichting is er deze onnatuurlijke en ook onnoodige engte
dat het eene stadium van onderwijs voortdurend opgehangen,
ook in den ironischen zin van het woord opgehangen wordt
aan een volgend stadium. In zulk een voorafgaand stadium
is er eigenlijk nooit een weldadige rust, nooit de warme
gelegenheid voor stillen organischen groei. In uw onderwijs
lievend Nederland is het, zelfs in de lagere rangen van het
onderwijs, zóó, dat er in menig gezin zorg en getob is of een
kind, niet ouder dan 7 of 8 jaar, zal „overgaan." Ik vermoed
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toch dat alle goden en godinnen van den Olympus, die anders
geen verdonkering van bestaansvreugde kennen, over deze
kinderonteigening in den rouw zijn gegaan.
Maar om tot mijn chapitre terug te keeren, men zakt bij
u altijd weer in den ouden knik der gebruikelijke overweging
dat het voorbereidendrhooger onderwijs moet aansluiten bij
het universitair onderwijs. Waarom toch? Andersom is precies
even denkbaar: men kan even goed den eisch stellen dat het
universitair onderwijs zich aansluite bij het voorbereidendonderwijs. Er is op zich zelf hoegenaamd niets tegen-hoger
dat professoren zich verledigen zouden met het geven van
een stevig halfjarig aansluitings-college voor hun respectieve
vakken. Laat ik hier onbewimpeld mogen zeggen waar het
op staat. Het fijne en tegelijk heillooze van de zaak is dat
uw Universiteit het beneden haar liggend onderwijs met haar
eischen tyranniseert. Uw Universiteit d. w. z. de letter~
kundige en de wis-' en natuurkundige faculteit. Dat kan
door een voorbeeld gemakkelijk aangetoond worden. Ik
vraag: hoeveel jongelieden zijn er, die later aan de Academie
tot hun studievak zullen kiezen de wetenschhappelijke beoelefling van een der moderne talen, zeg b.v. het Fransch? Dat
is een zeer klein getal. Blijven dus over aan de Academie
de juristen, de theologen, alle andere literatoren, de wis- en
natuurkundigen en de medici, ten opzichte van wie wij vragen:
wat hebben zij hier noodig? Zij hebben, om het maar zoo
eenvoudig mogelijk uit te drukken, kennis van het Fransch
noodig voor huiselijk gebruik: Ik bedoel daarmee allerminst
een kleinigheid, ik bedoel dit: zij moeten, gemakkelijk en
voortreffelijk, Fransch leeren lezen en verstaan, zij moeten
ook leeren het redelijk te spreken en te schrijven. Dat is in
hun leven ruim voldoende, meer bereikt men trouwens ook
thans niet. Waartoe, zoo vraag ik, waartoe is in een voor~
bereidende school nu noodig zulk een breed opgezette toestel
voor het leeren van de Fransche taal, de toestel van een
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aparten docent met de vereischte onderwijsbevoegdheid ad
hoc? Natuurlijk alleen omdat de Universiteit dat wil, omdat
zij in deze richting dwingt.
Zoo is het ook met alle andere vakken. Speciale aan
aan een of ander academisch studievak kan immers-sluitng
gemakkelijk en ook beter, organischer aan de Universiteit
geschieden, als maar eerst gelegd is de breede en vaste

grondslag van een goede vorming van den geest in het
voorbereidend stadium. Met uw methode doet gij twee groote
verkeerdheden: gij brengt uw jonge menschen reeds met een
zekere vak-bekrompenheid aan de Academie, en, in omge~
keerde richting, brengt gij wetenschap, d.w.z. in het effect
meestal pseudo-wetenschap in al te jonge hersenen. Wat uw
Staatscommissie dan ook zegt over het kenmerkend karakter
van het voorbereidend-hooger onderwijs, als zelf niet weten
schappelijk in eigenlijken zin, en toch voorbereidende voor
eigenlijk wetenschappelijk onderwijs, (p. 580) , mist paedagor
gische klaarheid en precisie. Een voorbereiding, die zelf in
eigenlijken zin niet wetenschappelijk is, maar die moet voor
bereiden voor eigenlijk wetenschappelijk onderwijs, kan logisch
niet anders beteekenen dan een goede algemeene vorming van
den geest. Juist wat wij bedoelen, maar wat uw Commissie
heeft losgelaten.
Anselmo. Mijnheer de Voorzitter, er is veel, dat mij in
uw beschouwingen bizonder aantrekt, maar mag ik vragen:
hoe hebt gij dan feitelijk uw voorbereidendrhooger onderwijs
ingericht, gij wilt toch zeker ook geen docenten, die weten~
schappelijk niet bevoegd zijn?
Dr. Balthasar. Neen, die wil ik natuurlijk niet, maar ik
wil geen vakcyclopen. Ik kan u heel gemakkelijk en met
weinig woorden zeggen hoe het voorbereidendrhooger onder
bij ons is ingericht. Ik blijf daarbij op de groote lijnen-wijs
en treed niet in het knibbelspel van de detail- regeling, die
immers door verstandige menschen wel in elkaar te zetten is.
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Bij ons is het eenvoudig zoo: wij hebben voor een zeker
aantal leerlingen zes docenten:
één Doctor in de klassieke talen voor Grieksch en Latijn,
met de letterkunde der beide talen;
één Doctor in de Geschiedenis voor de vaderlandsche en
de algemeene Geschiedenis, en voor de Aardrijkskunde;
één Doctor in de moderne talen voor Nederlandsch en
Duitsch, met de letterkunde der beide talen;
één Doctor in de moderne talen voor Fransch en Engelsch,
met de letterkunde der beide talen;
twee Doctoren in de wis- en natuurkunde voor al de betrokken vakken.
Dat zijn er wel geteld zes. En nu zeggen wij: als zes
bekwame, wetenschappelijk gevormde docenten met elkander
niet in staat zijn een zeker aantal jonge menschen te brengen
op de bekende, reeds een en andermaal vermelde niet duizelingwekkende hoogte, waarop zij staan moeten om aan een
Universiteit te kunnen komen, als men dat met zijn zessen
niet kan, dan kan men niets. Ons paedagogisch beginsel is
dus, ik zeg het ten overvloede nog maar eens: een zoo be~
perkt mogelijk aantal bevoegde docenten voor alle onderwijs,
dat voorbereidt voor welke school of hoogeschool ook. Na tuurlijk vallen wij niet over een docent meer of minder, maar
wij zijn en blijven als vuur en vlam tegen alle vakfetichisme,
dat ten uwent zoo onbestreden „grassirt". Alle eigenlijk
vakonderwijs brengt, naar onze vaste overtuiging, geestelijke
verarming mee voor docent en leerling beide. Ook voor den
docent. Om een oorlogsterm te gebruiken: hij graaft zich in
in zijn vak, met al de droeve gevolgen van dien.
Denk u de zaak toch eens goed in en maak u eens een
oogenblik, neen een tijd lang los van de „ornières", het oude
wagenspoor der gangbare paedagogische overwegingen, ik
houd mij overtuigd dat gij met mij zeggen zult: wat wij hier
op de Maan nu hebben, moet niet alleen kunnen, maar het
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zal ook opleveren eminente voordoelen. De tyrannie der
Universiteit zal ophouden, en er komt ruimte voor de waar
lijk vormende krachten, die in voorbereidend-hooger onder~
wijs moeten en kunnen gelegen zijn. Maar natuurlijk dit alles
onder ééne al weer persoonlijke voorwaarde: de beschikking
over goede docenten. Op deze voorwaarde staan wij onver'biddelijk. Misschien mag ik daarover nog iets zeggen, en
ook over wat wij dan verstaan onder de werkelijke vormende
kracht van voorbereidendrhooger onderwijs.
Anselmo. Ik moet wel eenigszins glimlachen over uw
onverbiddelijken eisch van goede docenten, maar mag ik
vragen: wat doet gij met de minder goede docenten, die er toch
óók zijn?
Dr. Balthasar. Mijn waarde Anselmo, uw bezwaar geldt
toch minstens evenzeer uw eigen stelsel van onderwijs. Wij
ontslaan de minder goede docenten. Maar wij hebben er
iets op bedacht, dat zeer praktisch is en uitnemend werkt.
'Wij hebben hier een Huis der Invaliden opgericht, ten deele
uit overwegingen van humaniteit: een ontslagen leeraar wordt
daar met vrouw en kinderen kosteloos opgenomen, maar
tevens is de ietwat stekelige naam van het Huis door ons
gekozen als prikkel voor den man, om spoedig om te zien
naar een meer geschikten werkkring. Zooals ik zei: onze
resultaten zijn prachtig. De man staat niet dadelijk op straat,
en tegelijk wordt zijn eergevoel geprikkeld en gebruikt.
Maar nu ter zake. Wij passen hier voor het corps docenten een strenge selectie toe. Wij stellen hun hooge eischen,
zij moeten goede paedagogen zijn. Immers de hoogste belan~
gen van een volk worden aan deze menschen toevertrouwd.
Hooge eischen zijn hier waarlijk niet buitensporig, integenr
deel zij zijn zoo natuurlijk als vloeiend water. Vreemd toch,
voor alle terreinen des levens vraagt een meensch het beste
en de meest bevoegden: voor zijn gezondheid, de inrichting
van zijn huis, zijn lectuur, zijn muziek, zijn geld, zelfs voor
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zijn kleeding, maar de opvoeding van zijn kinderen vertrouwt
hij soms toe aan onderwijzers, die van paedagogiek en paedar
Bogie al even weinig begrip hebben als een kruidenier van
de Eleusinische mysteriën. In hoofdzaak begeeren en eeren
wij in een goed docent de volgende zes kwaliteiten:
10. De Engelschen hebben een keurige uitdrukking gestemr
peld, als zij spreken van iemand, die „educated all-round"
is.. 't Is maar de vraag wat men daar nu onder verstaat.
Natuurlijk niet dat iemand van alles en nog wat op de hoogte
is. Liefst niet. Wij hier verstaan er onder dat een docent
moet gekeken hebben over de heining, de schutting van eigen
vak, dat hij niet mag zijn wat iemand eens heel oneerbiedig
genoemd heeft een bladluis, die levenslang rondkruipt over
haar ééne blad, zonder ooit tot het besef te komen dat het
blad bij een boom hoort. Maar ook hier is misverstand nog
mogelijk. Men zou kunnen meenen dat wij hier bedoelen
wat men met een tamelijk leegen term wel pleegt te noemen:
algemeene ontwikkeling. Neen, wij bedoelen met den fraaien
term: educated all-round deze kostelijke zaak dat iemand in
zich zelf geschapen heeft en voortdurend blijft scheppen de
condities voor een eigen innerlijken, nooit stil -staanden groei.
Zoo iemand zal van zelf verheven zijn boven den wee~
doenden cultuur-klatsch over moderne gedachte, wetenschap,
kunst, ontwikkeling, vooruitgang, geest des tijds en dergelijke.
Men kan er vast op aan dat bij menschen, die zulke termen
dikwijls gebruiken, gestaag ontbreekt de „seelische, seelenvolle Innerlichkeit." 't Zijn menschen, die altijd rammelen.
2°. Een goed docent moet reeds van meet aan zacht
doen voelen dat wezenlijke kennis eigenlijk heel duur is. Wie
-de illusie - wekt dat kennis goedkoop, gemakkelijk bereikbaar
is, brengt de klad in een van de kostelijkste goederen van
het leven. Een leerling moet gaandeweg leeren verstaan dat
men op de dingen niet toeloopt „with a bovine stride."
3°. Een goed docent moet niet alleen de dingen, die hij
1. VAN DIJK. II.
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onderwijst, goed weten, hij moet ze ook goed kunnen zeggen.
Hij moet in zijn klas niet druk gaggelend rondloopen als
een eend, die zich verslikt heeft. Dat is een treurig gezicht.
Bij u vraagt men in de couranten nog wel eens een kindermeisje, dat aardig vertellen kan. Ik vond in uw nieuwsbladen
nooit een advertentie, waarbij gevraagd wordt een docent,
die zijn gedachten behoorlijk formuleeren kan.
4°. In een goed docent moet ook humor zijn. Daaronder
versta ik allerminst de zeer twijfelachtige gaaf, die iemand
in staat stelt onvermoeid grappen los te laten. Ik versta er
onder een zeer hooge zielskwaliteit, n.l. stille, warme men~
schenliefde. Ik denk bij humor aan zoo iets als het welben
hagen van den landman, die, na lang geduldig wachten, het
eerste zomerkoren uit de donkere aard ziet spruiten. Het
gele graan komt wel. Ik denk aan mijn tuinman, die op mijn
vraag waarom hij aan sommige bloemen meer water gaf dan
aan andere mij antwoordde: „die bloemen, meneer, staan met
hun voetjes graag in het water." Van harte ben ik het eens
met het aardige woord uit een Schotsch boekje: „I hear they
have nae examination in humour at the college, it is an
awful want." Uw Berlijnsche Professor Eucken zegt ergens
zoo terecht: „er is groot gebrek aan humor tegenwoordig,
omdat de persoonlijkheid bedreigd wordt door het mechanische
van den oneindig gedifferentieerden arbeid." Inderdaad,
men kan niet lachen, als men voordurend met velen moet
meedoen aan het fabriceeren van een intellectueelen stopnaald,
5°. Een goed docent moet alles opvoeden: verstand, gevoel,
verbeelding, geweten. Ook het geweten, natuurlijk meestal
indirect, d.w.z. door persoonlijken invloed. Als ik goed ben
ingelicht, doorleeft gij thans dezelfde beschavingsperiode, die
wij nu gelukkig achter den rug hebben. Ik sprak er reeds over
bij een vorige gelegenheid. Ongemerkt was er bij ons inge
slopen een heillooze verwisseling van cultuur en zedelijkheid.
Wij hadden niet ingezien dat een louter intellectueele cultuur
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niet, althans maar zeer ten deele vormt, en eigenlijk op den
duur misvormt, niet ingezien dat er voor een mensch en volk
beide dingen zijn, die boven alle sofistische discussie behooren
te liggen. Ik bedoel daarmee wat iemand eens treffelijk genoemd heeft de „stupid virtues," die wij allen broodnoodig
hebben in ons dood-gewone dagelijksch leven. Daardoor was
er gekomen een droef tekort aan bereikbaar zedelijk leven.
't Was bij ons zoo geworden, dat in menig gezin een verkeerde
kwantiteit in het Latijn, waaraan een kind zich schuldig
maakte, meer pijn deed dan een moreel gebrek. En bij den dag
wies het getal der lieden, die van het vlakste leven zonder
eenige diepte het beloofde land maken, met den rook van hun
fabrieksschoorsteenen voor wolkkolom, en met den rooden
gloed van hun hoogovens voor vuurkolom.
Tegen dit alles helpen geen goed bedoelde Zedelijkheidsr
Congressen, zooals er ten uwent gehouden zijn, waar tal van
menschen hun kleine opstellen over de subtielste zedelijke
en paedagogische onderwerpen elkander komen voorlezen
binnen de ruimte van 10 of 15 minuten. Hoe wreed-ironisch
is daarover losgebarsten de schrikkelijkste aller oorlogen, die
thans in uw werelddeel en daarbuiten woedt, waarbij het
beschaafde Europa zich het stompe mes in eigen levend inger
wand steekt. De bedoelde elementaire zedelijke vorming
verkrijgt gij niet zonder en buiten de mannen, die zoo lange
jaren dagelijks met uw kinderen verkeeren. Als een wezel
zijt gij ten uwent bang om bij uw onderwijs ook maar iemand
te kwetsen. Het is onmogelijk iemand te kwetsen, dan alleen
hem, die eigenlijk de moeite van het kwetsen niet waard is,
als men, om het voornaamste te noemen, een kind vroegtijdig
inprent trouw in alle persoonlijke en zakelijke relaties van
het leven. In die trouw ligt voor een goed deel de kern van
uw kind. Zonder hooghouding van die kern moet het onverr
mijdelijk worden een gladde winst - en verlies-speculant. De
agnostische wezelnatuur zal hier uitgedreven moeten worden.
-

,
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6°. Ten slotte stel ik, een sterken anti-climax volgend, den
schijnbaar onbeteekenenden eisch dat een goed docent goed
gekleed moet zijn. Er ligt daarin meer dan men denkt. Er
ligt tucht in voor den docent zelf. Er ligt ook tucht in voor den'
leerling. Zulk een leerling heeft het spoedig in de gaten dat
een docent b.v. een versleten vaal en vuil dasje draagt. Met
groote vaardigheid weet hij de ideële waarde of liever onwaarde
van het versleten dasje af te trekken van den eerbied, dien
hij zijn docent schuldig is. Docenten moeten ook in dit opzicht
„heeren" zijn in den gedistingueerden zin van het woord.
Ik behoef gelukkig niet uitvoerig te zijn, als ik nog iets
zeggen zal over wat wij hier verstaan onder de vormende
kracht van het voorbereidend -hooger onderwijs. De Ineen~
schakelings- Commissie zelf heeft daarover allerlei voortreffer
lijks gezegd, toen zij bijeenzette wat ik genoemd heb de tien
gouden voordeelen van de ééne en onverdeelde school voor
voorbereidendrhooger onderwijs. Allesbehalve voortreffelijk
was het van de Commissie dat zij in haar reorganisatie-voorn
stellen al die voordeelen zoo tragisch heeft laten schieten. Maar
ik heb daar vroeger het mijne van gezegd en kom er niet weer
op terug. Naar onze overtuiging moet de Universiteit om
haars zelfs wil er prijs op stellen dat er jonge menschen tot
haar komen, die op hun uiteraard beperkte wijze en naar
hun bescheiden maat, evenzeer educated all-round kunnen
heeten, n.l. in den zin, dien wij aan die uitdrukking gehecht
hebben, en die nu op deze breedere basis hun vak- studiën
kunnen beginnen. De begeerte om door de een of andere
supplementaire studie aan een heillooze vakplooi te ontkomen,
die begeerte zal later bij den student en ook bij den acader
mischen docent, nog afgezien van allerlei beletselen, niet groot
zijn, als de smaak in algemeene vorming van den geest er
niet reeds gekomen is in de meer ontvankelijke jaren der
voorbereiding.
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Ik noem nog maar eens op de voor ons doel voornaamste
der tien voordeelen, door uw Staats - commissie losgelaten:
opvoedende werking van alle onderwijs, algemeene vorming
van den geest, zuivering van den smaak, betere gelegenheid
om juist te leeren denken, spreken en waarnemen, kweeking
van eene op het ideale gerichte gezindheid, opwekking van
het gevoel voor de schoonheid der natuur, breedere grondslag
voor onderlinge waardeering. Met wat ons hier een oogenr
blik voorgespiegeld wordt, zouden wij, als wij het nu ook
maar kregen, al dubbel en dwars tevreden zijn. Als ik er
nog iets aan toevoeg, is het om sommige dingen wat nader
te preciseeren.
En dan noem ik allereerst de volstrekt onmisbare conditie,
waaronder het voorbereidendrhooger onderwijs alleen zijn
vormende kracht kan oefenen. Die conditie is rust in het
onderwijs. Het komt ons voor een zeer ernstig bezwaar
tegen uw paedagogische methode te zijn dat de leerling van
uur tot uur telkens weer naar een nieuw vak, een nieuwe
studie verhuizen moet. Een dergelijke afwisseling van vakken
gaat al te snel. Er is zoodoende geen gelegenheid voor
groeien en rijpen, niets kan hier wortel schieten. De geest
gaat bij deze praktijk gelijken op een elastieken band, die
onophoudelijk gestrekt en gerekt wordt, wij kennen allen
het jammerlijk gevolg: de elasticiteit d.w.z. de fut gaat er
uit. Een machine waarschuwt bij overwerk, zij scheidt er
uit, als zij nooit eens rusten mag. Onze maag doet, bij ge~
lijke mishandeling, hetzelfde: zij weigert voedsel. Onze her'.
senen waarschuwen niet zoo dadelijk en vooral niet zoo
duidelijk, maar voor een goed opmerker waarschuwen zij
toch wel. Men kan over sommige jonge levens zien vallen
den meeldauw van een doffe, grijze onverschilligheid, van
een verlepte belangstelling. Niets interesseert hen meer, zij
vervelen zich, de geest weigert voedsel. Het moet toch wel
ons voornaamste en ook ons voorname ideaal zijn en blijven
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dat onze jonge menschen met goed onderlegde belangstelling
van de voorbereidende school aan de Academie komen, en
wederom, dat zij met goed onderhouden belangstelling van
de Academie in het maatschappelijk leven komen. De heeren,
die zich ten uwent opwerpen als paedagogen, moesten toch
eens bestudeeren het voortreffelijk werk van Dr. Carpenter:
On mental Physiology, zij zouden er kostelijke dingen uit
kunnen leeren. Men hanteert in onze eeuw zoo vlot de
begrippen ontwikkeling en groei, maar men passe deze be
grippen nu eens toe op ons terrein, uit barmhartigheid. Men
heeft het tot vervelens toe over wetten van ontwikkeling, men
schijnt niet te weten dat ook onze geest zijn wetten van
groei, zijn vaste voorwaarden van toeeigening heeft.
Ik weet wel dat het urenstelsel natuurlijk niet geheel kan
verdwijnen, maar men kan het temperen. Hier bij ons is het
onderwijs zoo ingericht dat iedere klasse haar Griekschen en
Latijnschen dag, haar Geschiedenis-dag, haar moderne talendagen, haar wis- en natuurkundige dagen heeft. Zoo is er
de noodige rust, die veroorlooft althans een tijdje in een of
ander onderwerp te wonen, bij u passeert men er voortdurend doorheen. Bij uw methode brengt gij den leerling
telkens op een ander station, hij moet altijd weer vertrekken.
Bij onze methode brengen wij hem in de grazige weide van
verwante, in ééne sfeer liggende vakken, waar hij een tijdlang
vertoeven kan. Hier is bereikbaar het kostelijk voordeel van
werkelijk verworven kennis, die immers aan de zonzijde van
het geheugen komt te liggen, waarheen wij ons gaarne keeren.
Ook het martelend huiswerk hebben wij sterk ingekrompen.
Wat voorts de meer algemeene vrucht van waarlijk vormend onderwijs betreft, zij kan met korte woorden aldus
worden beschreven: een behoorlijke voorraad feitelijke kennis
moet natuurlijk verkregen worden, maar bovenal komt het
aan op de vorming van goede gewoonten van den geest,
die het onvervreemdbaar eigendom van den leerling moeten
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worden. Goed onderwijs bedoelt wegneming van onwetendheid pure and simple, waarlijk niet de grootste ramp; het
bedoelt allermeest genezing van een chronische ziekte van
den menschelijken geest: de bijna onuitroeibaren valsche inbeel~
ding van kennis. Dit is het „uralte Familienubel", waartegen
niet vroegtijdig genoeg kan opgetreden worden.
Laat ik nog een oogenblik mogen détailleeren.
Ook het geheugen van den leerling moet opgevoed worden.
Dat is niet zoo gemakkelijk, als men misschien denkt. Een
goed geheugen, zegt men, is een groot voordeel, men kan
-ook zeggen dat het een groot nadeel is, of liever dat het een
groot gevaar meebrengt. Als het geheugen niet op behoorlijke wijze aan zijn inhoud gekomen is, stelt het ons in staat
kennis te simuleeren, het heeft dan in stilte de functies van
andere vermogens overgenomen. Op examens kan men niet
zelden op vragen, die tot het verstand gericht worden, hooren
antwoorden door een welbespraakt geheugen. Welk een
droesem van slecht geziene, slecht gehoorde, slecht overwogen
dingen zit er dikwijls in het geheugen der menschen.
Al verder moet de verbeelding der leerlingen worden opgevoed. Verbeelding is hier de snelle visie van mogelijkheden.
Zonder haar is er geen eminente beoefening der wetenschap,
geen eersterangswerk mogelijk. Een constructieve verbeelding
is even onmisbaar voor wetenschap als voor kunst. Was
het niet uw beroemde landgenoot Van 't Hoff, die eens in
een Amsterdamsche oratie geklaagd heeft dat de wetenschap
tegenwoordig iets anders geworden is dan zij vroeger was?
Groote opoffering van arbeid, noeste vlijt, zegt hij, heeft de
verbeeldingskracht vervangen. Een ondeugend schrijver heeft
er van gemaakt dat wij leven in de eeuw van het zitvleesch.
Het komt mij voor dat er thans voldoende zitvleesch in de
wetenschappelijke wereld is.
Ten slotte een enkel woord over het onderwijs in de
letterkunde der verschillende talen. Dit onderwijs kan bitonder
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van zeer hartelijken dank spreken voor de zoo heusche en
aangename ontvangst, die ons ten deel is gevallen. Onze
kleine vreezen, aanvankelijk door uw telegram gewekt, zijn
volkomen beschaamd, onze groote verwachtingen zijn nog
overtroffen. In het bizonder dank ik u voor de heldere uit~
eenzetting van uw belangwekkende paedagogische denkbeel~
den, waarmede wij zeker niet nalaten zullen ons voordeel te
doen. Onder het spreken kwam deze gedachte bij mij op:
is het geheel uitgesloten dat ons bezoek aan de Maan mis~
schien zou kunnen beantwoord worden door een welkom
tegenbezoek van U en uw vrienden aan de Aarde? Ik durf
U wel beloven dat wij U in Nederland nog iets anders zullen
laten zien dan de donkere schaduwen, die zoolang reeds op
onze onderwij srbemoeiïngen rusten.
Dr. Balthasar. Een bezoek aan de Aarde en in 't bizonder
aan Nederland zou mij zeker aantrekken, maar mijn leeftijd
is een ernstig beletsel. Ik denk intusschen dat mijn vrienden
Ariel en Hilarion uw hoffelijk voorstel gaarne in overweging
zullen nemen, vooral nu de communicatie-middelen zooveel
beter zijn geworden. Spreek er van middag samen eens over
op uw uitstapje, dat gij met elkander maken zult. Thans stel
ik u voor nog een oogenblik voor de lunch buiten te zitten
aan den achterkant van ons Hotel, waar wij een onbelemmerd
uitzicht hebben op de Wolkenzee (mare nubium) . Ik hoop
dat wij het treffen zullen. Soms gebeurt het dat een bizondere
samenwerking van licht en lucht op die vlakte kleuren toovert,
waarvoor, op de Maan althans, geen namen te vinden zijn.
4

Om de aandacht niet af te leiden van de hoofdzaak: de
Onderwijs~Conferentie en het daar verhandelde, beschrijf ik
thans niet in bizonderheden het laatste diner, dat mijn vrienden
bijwoonden, en evenmin hun vertrek den volgenden morgen.
Het was een fijne attentie dat de dames van het begin af
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ANASTASIO.

AFSCHEIDS-COLLEGE.

AFSCHEIDS~COLLEGE').
GEACHTE HOORDERS,
Ik wil er rond voor uitkomen dat ik gaarne nog wat bleef,
nog wat aanbleef, maar de Wet spreekt op het punt van
heengaan zoo duidelijk, dat zelfs een leek hier niet dwalen
kan. Ik moet thans drieërlei afscheid nemen, allereerst van
de omgeving in meer stof f elijken zin, vervolgens van mijn
academische werkzaamheid, ten slotte van den kring van
menschen, waarin ik geleefd heb.
Mijn afscheid van de omgeving in meer sto f f elijken zin.
Ik denk wel allereerst aan het collegelokaal of liever de
collegelocalen, waar ik gedurende 34 jaren met mijn leerlingen
placht samen te komen. Het oude, leelijke locaal in de afgebrande academie staat mij met zijn getatoueerden lessenaar
en zijn getatoueerde banken nog levendig voor den geest.
Ik ben namelijk wat animistisch aangelegd, zoodat ook stoelen
en banken ten slotte een zekere individualiteit voor mij verkrijgen. Ik ben natuurlijk mee verhuisd, maar ik heb toch aan
het nieuwe, betere locaal moeten wennen. Het oude is immers
niet voorbij door het betere, dat in zijn plaats gekomen is.
Ik denk ook aan onze goede stad Groningen, waar , ik
zoo lange jaren met de mijnen geleefd heb. Men doet mij
geen genoegen, als men tot mij zegt: gij gaat nu naar de
Geldersche bosschen. In deze sterke achterstelling voel
ik niet enkel een groote onbillijkheid, maar ook een groote
geborneerdheid. Alsof de natuur ergens zonder schoonheid
1)

26 juni 1917.
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ware, alsof het Noorden zijn eigen schoon zou missen! Zoo
kunnen alleen oordeelen menschen, die vermoedelijk van
meening zijn dat Groningen maar één uitgang heeft, te weten
den welbekenden en veelgeprezen Heereweg. Ik zal geen
kwaad spreken van den Heereweg, maar ik meen toch zeker
te weten dat Groningen meer uitgangen heeft, en wel zulke,
die uitzicht geven op heerlijke wijde vlakten met de stille nestjes
van hoeven en kleine dorpen op den achtergrond. Heeft men
op een stillen zomernamiddag nooit eens gezien het wondere
blauw van het Paterswolder meer? 't Is iets dichter bij dan
Italië! Ook heeft Groningen nog altijd zijn westzijde, waar
de zon soms verrukkelijk kan ondergaan met onwaarschijnlijke
kleuren in de wolken. Onze schilders kunnen ons daarover
beter inlichten. Ten slotte moet men niet vergeten dat ook
hier, evengoed als elders, het jonge zaad pleegt op te komen,
dat ook hier het koren rijpt en de grasvelden gemaaid worden.
Er zijn, geloof ik, menschen, die van dit alles nooit iets zien,
zij hebben natuurlijk de Geldersche bosschen ook niet gezien,
zij waren maar „en pension" bij de natuur, met verplichte
Baedeker- ontroering, die het gestel ongemoeid laat. Zij ver~
staan zoo niets van wat iemand eens noemde „1'áme paysanne,
qu'un peu d'herbe ou de feuillage attendrit". Laat ik onbe
wimpeld zeggen zooals het is: om echte ontroering was het
ook niet begonnen. Men kan goedkooper uit!
Ik moet afscheid nemen van mijn academische werkzaamheid.
Daar is meer aan vast, er moet immers meer losgelaten, meer
losgemaakt worden. In dit uur van afscheid voel ik duidelijk
dat ik straks uit de rij, uit het gelid ga treden, dat ik over
een uur uitgespannen zal staan naast den wagen van het
onderwijs, die rustig doorrijdt. Ik zal zeker mijn werk wel
vinden, maar dat is de zaak niet: men is gehecht aan het
oude werk, dat men neerleggen gaat, op den ouden akker
zal ik niet meer ploegen. Dit gevoel van scheiding mag niet
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terugdringen het gevoel van groote dankbaarheid, dat mij
vervult, als ik in dit oogenblik terugzie op een werkzaamheid
van zoovele jaren. Ondanks een niet altijd meegaande ge~
zondheid heb ik mijn werk voortdurend met opgewektheid
mogen verrichten. Met opgewektheid, onder meer ook omdat
er in doceeren voor mij altijd een belangwekkend psychologisch probleem schuilt. Mijn eerste vraag is nooit geweest:
weet ik wat ik zeggen ga, omdat, naar mij voorkomt, die
vraag beslist moet zijn, eer men den mond opent. Mijn.
eerste vraag was altijd: hoe breng ik over in den geest van
anderen het vele of weinige, dat ik zelf weet, hoe breng ik
bovenal de kiem van belangstelling in anderen? Het antwoord
op die vraag vond ik dikwijls verre van gemakkelijk. Naar
mijn meening is goed doceeren een bij uitstek humaan bedrijf,
het is immers ontdekken van de ware groeirichting van onze
leerlingen.
De gevoelens van weemoed en dankbaarheid, die mij thans.
bezielen, zouden diepte en zuiverheid missen, als ik in mijn
zelfonderzoek niet verder gegaan ware. Ik ben inderdaad
verder gegaan en heb bevonden dat het gevaar voor zelf
eigengerechtigheid op dezen weg wel bizonder-overschating
gering wordt. Mijn oog is, niet voor het eerst, gevallen op
gebreken en tekortkomingen, die ik meen te kennen, gij ver
wel niet dat ik daarover in dit oogenblik zal uitweiden.-wacht
Of het beter zou gaan, als ik weer beginnen kon? Ik be~
twijfel het. De juiste opmerking is gemaakt dat men de
wezenlijke gevaren der zee, de mogelijke en werkelijke schip~
breuken dan pas goed kent en vruchtbaar schatten kan, als
de vaart is af geloopen en men het anker in de haven heeft
laten vallen. Ik acht mij intusschen daarmee niet gerechtvaardigd.
Liever wil ik op dit afscheids-college een paar algemeene
opmerkingen kortelijk ter sprake brengen, algemeen maar
daarom niet minder na mij aan het hart liggend. Het eene
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is van paedagogischen, het andere van meer algemeen
wetenschappelijken aard. Anders uitgedrukt: ik ga heen met
twee onvervulde wenschen, wier inhoud gaandeweg wel
duidelijk zal worden. Het zij mij vergund over beide openhartig mijn gedachten te zeggen. Als ik rationeel redeneer,
ben ik, dunkt mij, verantwoord. Een ander doe het beter,
dat is zeker voor alle partijen de beste oplossing.
Paedagogische vragen hebben mij altijd een levendige
belangstelling ingeboezemd. Hoe dikwijls heb ik in mij zelf
de verzuchting geslaakt: kwame de tijd eens dat wij tot
elkander zouden kunnen zeggen: het onderwijs, althans in zijn
voorbereidende stadiën, is nu goed en voor lange jaren goed
geregeld. Het heeft niet zoo mogen zijn, en het ziet er minder
dan ooit naar uit. Het zal natuurlijk wel eens tot een regeling
komen, maar ik vrees dat zij geen bevrediging zal geven.
Het is alsof wij niet goed weten wat wij eigenlijk willen. Er
is in het onderwijsprobleem voor mij iets verbijsterends. Een
duistere noodlotsmacht schijnt alle werkelijke beweging te
verlammen. Wij verplaatsen wat eischen des tijds, eischen
van het maatschappelijk leven, eischen van het onderwijs,
eischen voor de verschillende vakken, het is en blijft confusion
worse confounded.

Wat hapert er toch aan? Ik zie daar vóór mij een groepje
jonge menschen van 12 tot 18 jaar. Ik maak eerst nog, wat
zeer noodig is, een schifting, ik zend uit barmhartigheid naar
huis hen, die eigenlijk niet moesten studeeren en die elders
veel gelukkiger kunnen zijn. Ik zie nog weer vóór mij het
nu gezuiverde groepje, en dan vraag ik: heeft het nu toch
zooveel voeten in de aard om deze jonge menschen te
brengen op de waarlijk niet duizelingwekkende hoogte, waarop
zij staan moeten om naar een Universiteit te kunnen over~
gaan? Waarom gaat alles zoo stroef en hortend, waarom
gaat het eigenlijk niet? ' Naar mijn meening zal het niet en
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nooit gaan, nooit kunnen gaan, als men niet principieel op-.
ruimt de twee principieele ellenden van ons voorbereidend
onderwijs: de veel te uitvoerige stof en het vakleerarenstelsel.
De veel te uitvoerige stof doodt alle eigen initiatief bij den
leerling, het vakleerarenstelsel doodt alle natuurlijke continuïteit, alle vaste en levende aansluiting in de paedagogische be~
langstelling. Niet alleen het onderwijs, ook de leerling wordt
op deze manier een legkaart. De eene docent levert een blokje
Grieksch, de ander een blokje Latijn etc., zoo wordt de leer~
ling in elkaar gezet. En het resultaat is ... een veelzijdige
middelmatigheid met veel onverteerde fragmenten van kennis
zonder index. Wij schijnen, wat de stof betreft, maar niet
te kunnen verstaan het wijze woord van den ouden Hesiodus
over de dwazen, die niet eens weten hoeveel meer de helft
dan het geheel is: viiuoc, ov '6aaty, d&cv rr^-éov j/ lv zavzós.
En wat aangaat de verschillende vakken, is het nu toch,
vraag ik, wezenlijk ondenkbaar dat b.v. iemand, die, zelf
naar voorkeur Graecus, immers al den tijd van zijn opleiding
ook met Latijn in voortdurende aanraking moest komen en
blijven, is het ondenkbaar dat zoo iemand ook deze taal in
de hoogste klassen voor zijn rekening neemt? Dit zou neer~
komen op een cyclopische vorming. Hetzelfde is het geval
met alle meer of minder verwante vakken.
Nog eens vraag ik; wat hapert er toch aan? Ik meen
ontdekt te hebben dat de rhetorica, die overal haar verwoes~
tingen aanricht, ook hier ons parten speelt, ditmaal een weten~
schappelijke rhetorica. Er is een rhetorica van den kansel: een
Engelschman vertelde mij eens dat hij onder een preek soms
de verzuchting slaakte: oh, for an hour with Socrates! Er
is een rhetorica van den katheder, waarbij dezelfde verzuchr
ting wel eens in ons opkomt. Mij kwam in handen een
geschriftje van den beroemden historicus Eduard Meyer:
humanistische and geschichtliche Bildung (1907). Hier is nu
iemand, die ons in rustige, wel overwogen woorden moet
I. VAN DIJK. II.
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kunnen zeggen wat de taak van een gymnasium is. Om niets
te laten verloren gaan, deel ik alles mee in het oorspronkelijke.
„Allerdings", zegt Meyer, „ailerdings versteht es sich von
selbst, dasz auch das Gymnasium bis zu einem gewissen Grade
eine -allgemeine Bildung ubermitteln musz; aber es darf niemals
seine Aufgabe darin erblicken, diese erschópfend zu geben and
darauf allein sich zu beschrânken. Seine Aufgabe ist es vielmehr,
die eigene wissenschaftliche Arbeit durch eine wissenschaftliche
Erziehung zu wecken; nicht ein System von f estgeschlossenen
Lehren zu geben, sondern in das Problematische, in die wissen
f i hren, and durch diese auf den-schaftlieDuonz
Weg der Erkenntnis and der selbstt tilten Arbeit, die aus sich
selbst heraus die Erkenntnis zu gewinnen sucht". (p. 13) . Later
heet het: „dasz unser Gymnasium eine allgemeine Kenntnis der
historischen Vorgange, eine allgemeine Orientierung über das
menschliche Leben zu vermitteln hat, versteht sich von selbst.
Aber dabei darf and soli es nicht stehen bleiben, sondern es
soli auch hier das wissenschaftliche Verständnis fördern, es solt
auch hier nicht feste Tatsachen dogmatisch uberlief ern, sondern

in die Probleme ein f uhren, den Schüler zu selbstándiger Au[~
f assung des historischen Materials and zur Bildung eines eigenen
Urteils erziehen". (p. 30) . Aan het slot zegt Meyer nog weer:
„aber dem humanistischen Gymnasium steht noch ein weiteres
unschätzbares Gebiet historischer Erkenntnis of f en in der Geallen andern-schitedklanArums.Ebeitzvo
Schulen den Vorzug, dasz es hier fur die Historie das Quellenmaterial, aus dem unsere Erkenntnis schópf t, den Schulern selbst
in die Hand geben, dasz es hier aus dem Vollen schöpfen kann,
nicht auf sekundäre and tertiäre Quellen angewiesen ist, dasz

es unmittelbar an die tie f sten historischen Fragen herantreten
and diese, so weit es dem Fassungsvermogen der Schüler entspricht mit ihnen diskutieren kann." 1 p. 33) .
)

(

Het zal zeker aan mijn intellectueel gestel liggen, maar lier
wordt mij alles groen en geel voor de oogen, op mijn beurt
1)

De cursiveering is overal van mij.
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zucht ik: oh, for an hour with Socrates! „In het proble matische, in de wetenschappelijke discussie inleiden ", „den
leerling opvoeden tot zelfstandige opvatting van het historisch
materiaal ", „de diepste(!) historische vragen ter hand nemen
en met de leerlingen bediscussieeren", het klinkt mij alles, ik
kan het niet helpen, zoo melodramatisch. Vergeet niet, zegt
wellicht iemand, vergeet niet dat er bijgevoegd wordt: voor
zoover het overeenkomt met het bevattingsvermogen der
leerlingen. Mijn antwoord is: dit voorbehoud zegt mij niets;
wat Meyer hier eischt is lastig, zeer lastig groote-manswerk,
volkomen ongeschikt voor jonge menschen in de vaag van
hun leven. Ik zie dit jonge volkje al voor de laatste maal
de trappen van het gymnasium afkomen met hun inzicht in
Dezelfde confusie ligt er
de diepste historische vragen!
ook ten onzent achter de telkens gebruikte, zwaar dreunende
formule: wetenschappelijke inrichting van het onderwijs. Is
het toch niet mogelijk eens kalm in te dringen in de kern
van het onderwijsvraagstuk? Het schijnt van niet. In een
overigens belangrijk opstel van Prof. Bolkestein over Oude
Geschiedenis treft mij bizonder de allerlaatste volzin, dien ik
voor iets liefs niet voor mijn rekening zou willen nemen:
„ten slotte behoeft het wel niet nadrukkelijk neergeschreven
te worden, dat ook naar de meening van den ondergeteekende
,

belangrijker dan alle leerstof de geest van het onderwijs en
de persoonlijkheid van den onderw ijzer is. Maar dit is e en
-

van die treffende waarheden, die beter in een toost dan in
een rapport worden betoogd". 1) Hier rest niets anders dan
samen klinken: Leve het betoog (!) in een toost, leve de geest
van het onderwijs en de persoonlijkheid van den onderwijzer!

1 ) De klassieke oudheid in het gymnasiaal onderwijs. Rapport in opdracht
van het genootschap van leeraren aan Nederlandsche gymnasiën, samengesteld door J. W. Bierma, E. H. Renkema, H. Bolkestein, J. van Ijzeren.
(1916). De cursiveering is van mij.
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Volgt een oorverdoovend gerinkink van wetenschappelijk
geslepen glazen.
Wat werkelijk noodig is, kan toch zoo eenvoudig, zoo
roerend eenvoudig gezegd worden. Mij dunkt, onze jonge
menschen moeten allereerst leeren werken, aan de Universiteit
verstaan zij er dikwijls nog zoo weinig van. Dan moeten zij
altijd weer leeren wegdoen alle valsche inbeelding van kennis,
deze inbeelding zit er zoo vast in. Voorts moeten zij een
weinig zelf leeren denken, physisch denken en historisch
denken. Ik zeg een weinig, omdat het .daarmee gewoonlijk
niet dadelijk zoo'n vaart loopt. Al verder moeten zij gaande~
weg leeren verstaan dat werkelijke kennis niet goedkoop,
maar duur is. Ten slotte moet er eenige vreugde kiemen
aan studie in de een of andere richting. Dit alles is wel zeer
eenvoudig, maar het houdt geweldig veel in. Ik meen intusschen
dat er in deze eischen niets is van dat hinderlijk gegons,
waaraan de begrippen-zuiverende Socrates te pas zou moeten
komen. Omdat het zoo van zelf spreekt, had ik bijna vergeten
te zeggen dat er ook een behoorlijke hoeveelheid feitelijke
kennis moet verworven worden. Zou men willen gelooven
dat men mij, die eens klaagde over al te uitvoerige stof bij
het onderwijs, in allen ernst heeft voorgehouden dat docenten
toch knappe menschen moeten zijn, en dat onze jongens toch
iets moeten leeren? Wat moet ik hier doen? Mij dunkt, ik
moet mijn opponenten, in roerende samensmelting der zielen,
weenend om den hals vallen.

Ik kom tot mijn tweede onderwerp, of liever tot mijn
tweeden onvervulden wensch, dien ik voorloopig aldus onder
woorden breng: ik had zoo gehoopt dat onze bedrijvige
historische studiën wezenlijker en rijker cultuurwinst zouden
opgeleverd hebben. Laat mij wat ik bedoel met enkele
woorden mogen inleiden. Mij trof bizonder een passus in
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de rede van prof. Brede Kristensen, namens hem gehouden
bij de overdracht van het Leidsche rectoraat ten vorigen
jare 1 ) Kristensen begint met te constateeren dat wij thans
leven „te midden van gebeurtenissen, die onder de geweldigste
der geschiedenis geboekt zullen staan." Deze gebeurtenissen
kunnen den stillen universitairen arbeid niet ongemoeid laten,
immers de wetenschap is direct en indirect voor een belang-rijk deel betrokken in de „de inzichten en de idealen, die
wij ons van de hedendaagsche samenleving hadden gevormd,
de al te optimistische denkbeelden omtrent het heden en de
naaste toekomst." Hij spreekt van „de ontgoocheling, die
zich heden ten dage van allen heeft meester gemaakt," van
het „echec onzer inzichten." De kleine passus, waarop ik
doelde, luidt aldus: „terwijl het onderzoek wordt voortgezet, alsof alles bij het oude was gebleven, zou het wel kunnen
blijken, dat onze waardeering van dat onderzoek zelf eene
wijziging heeft ondergaan. En wel door het gevoel dat het
aan de verwachtingen, die men algemeen daaraan stelde, niet
heeft beantwoord, het gevoel dat het in belangrijk opzicht
te kort is gekomen" 2 ) .
Hoe gaarne had ik gewild dat Kristensen ditmaal niet
historisch ware te werk gegaan, dat hij met zijn groote kennis
nu eens wijsgeerig en paedagogisch in hoogen stijl een regel~
recht antwoord gegeven had op de regelrechte vraag: hoe
komt het toch dat het wetenschappelijk onderzoek niet heeft
beantwoord aan de verwachtingen, die men algemeen daaraan
stelde, dat het in belangrijk opzicht tekort geschoten is? Het
pijnlijk-directe antwoord op die vraag gaat ons allen aan,
wij moesten, wij moeten het allen hooren. In stee daarvan
geeft Kristensen ons zeer interessante toelichtingen van de

1) Idealen van inzicht bij de volken der oudheid. (jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden, 1916.!
2) t. a. p. p. 123.
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eigenaardige opvatting, die de oude volken: Babyloniërs, het
Avestavolk, Egyptenaars en Grieken gekoesterd hebben over
menschelijk inzicht en wetenschap, over de taak en, het bereik
van het denken. Die oude volken hebben het intellectueele
en het ethische niet kunnen scheiden, zij hebben kennis en
inzicht opgevat als macht, als overwinning in den levensstrijd,
als aanwijzing van den waren weg des levens, om ten slotte
tot de tragische ontdekking te komen dat alle menschelijk
inzicht in dit leven faalt, dat alle eindig weten beperkt en
nietig is. „Er is," zegt Kristensen, „er is hier veel wat ons
vreemd aandoet. Maar de hoogheid der gedachte kan ons
niet ontgaan; zij beteekent een geestelijke waarde, die ons
niet geheel vreemd behoeft te zijn. Ook wij beseffen, dat
van uit den donkeren achtergrond van het bestaan de ver~
schijnselen des levens geleid worden, en dat geen inzicht in
die alles bepalende beginselen doordringt. Ook de ootmoed en
nederigheid, die de ouden bij de beoordeeling van de waarde
van het eindig inzicht of het wetenschappelijk streven toonden, kan zich wel soms aan ons opdringen. Laten wij dan
niet vergeten, dat die nederigheid tevens een groote kracht
beteekent; want zij wijst op een diepte van opvatting, op
een zelfkennis, die wel terecht levenswijsheid genoemd mag
worden. Zij zal het is te hopen ons intellectueel en
ethisch streven op nieuwe wegen brengen en ons leven hooger
opvoeren" 1 )
Mag ik hier eerlijk, en natuurlijk ook bescheiden, mijn
gedachten zeggen? Ik vind dit alles wel zeer interessant,
maar het mist voor mij op dit pas de ware bevrijdende
kracht. Ik denk er allerminst aan de hoogheid, de geestelijke
waarde der antieke gedachte in twijfel te trekken, maar hier
vraag ik toch: wat kunnen wij, niet voorbij gaand maar blij
vend, er mee doen; kunnen wij thans nog, langer dan een
1)

t. a. p. p. 133,
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oogenblik, komen en ook blijven in de intellectueele houding
der oude volken? Ik acht dit niet mogelijk. Naar mijn
meening zijn wij tot onze teleurstellingen gekomen op gansch
anderen weg dan de ouden. Onze tragiek is veel beschamender, veel smadelijker dan de hunne. De wetenschap heeft
niet beantwoord aan onze verwachtingen, maar . . . hebben
wij dan van onze moderne wetenschap de vervulling gevraagd
van zulke verreikende, het menschelijk zelfbehoud insluitende
verwachtingen? De ouden zouden dat zeker niet gedaan
hebben. Als ik de Wetenschap een oogenblik mag person~
nifieeren en sprekend invoeren, hoor ik daar, dunkt mij,
zeggen: „ik heb zulke verwachtingen niet in uitzicht gesteld,
gij waart wel dwaas de vervulling van mij te vragen, ik
arbeid naar mijn vaste directieven, waaraan niets te veranderen
valt, naar mijn beide methoden, de natuurwetenschappelijke
en de historische, die in haar kern onaantastbaar zijn. Ik
draag geen schuld aan uw teleurstellingen." Zoo is het, laten
wij maar eerlijk en ootmoedig erkennen: wij en wij alleen
zijn hier de schuldigen. Nu sinds 50, 60 jaren hebben wij
de Wetenschap tot ons hoogste Goed gemaakt, wij hebben
haar dwaas en zondig - intellectualistisch in het geestelijk
samenstel van ons leven op het eerste plan, op de eerste en
hoogste plaats gesteld. En nu is op eens gekomen, plotseling
voor den dag gekomen de innerlijke levensverarming, die
door alle wetenschappelijke bedrijvigheid maar amper bedekt
werd, de droeve débácle, die ons spreken doet van „het
echec onzer inzichten." Voorwaar, geen kleinigheid! Is het
toch langen tijd niet zoo geweest dat het woord „wetenschap"
in veel kringen met die intonatie en onctie werd uitgesproken,
welke men zich denken kan in de stem van den mystagoog,
die in de een of andere mysteriënreligie een sacrale formule
uitspreekt? Het is wel zeer dwaas en poover geweest, niet
enkel in intellectueelen maar ook in ethischer zin.
Ik kan niet zeggen hoe vreemd mij aangedaan heeft de
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gewichtige en vooral de gevoellooze wijze, waarop door
velen, reeds spoedig na het uitslaan van den wereldbrand,
nadrukkelijk ons verzekerd werd dat onze historici eerst later
de oorzaken daarvan zorgvuldig zouden kunnen nasporen.
Die verzekering was op zich zelf al geen ontdekking, 't was
immers een gewone, welgedane gemeenplaats, maar 't was.
niet de gemeenplaats, die mij pijn deed, maar de ongevoelig~
heid in dat oogenblik. Midden in onze diepe ellende, midden
in de geweldige gebrokenheid van ons leven nog altijd de
wetenschappelijke houding! Het is mij alsof ik een „weten schappelijk" dokter schutterig zie toegaan op een diep geslagen
moeder, die al haar kinderen in korten tijd verloor, alsof ik
hem met een gewichtig~schorre stem tot de geslagene hoor
zeggen: mevrouw, voor het oogenblik is er van het belang~
wekkend geval nog weinig te zeggen, maar wij hopen de
zaak spoedig streng causaal te entameeren. Daar heeft de
Mevrouw, ik bedoel de moeder niet veel aan. Wij zullen,
denk ik, nog eens sterven in een wetenschappelijke houding!
Waar is ons gevoel? Er is gezegd, ik meen door Vinet.
„1'abstraction dans un sens nous abrutit, l'homme tout matière
est méprisable, 1'homme tout esprit est effrayant."
Dit is mijn eerste antwoord op de vraag waarom de weten-

schap niet beantwoord heeft aan onze verwachtingen, maar
ik heb nog een tweede antwoord, waarop ik reeds doelde,
toen ik straks zeide: ik had zoo gehoopt dat onze bedrijvige
historische studiën wezenlijker en rijker cultuurwinst zouden
opgeleverd hebben. Ik ga daarover eerst in 't algemeen iets
zeggen, om daarna een paar concrete toelichtingen te geven.
Men heeft in mij misschien vermoed een stillen tegenstander
van de toepassing der godsdiensthistorische methode op de
geschiedenis van het oudste Christendom. Ik denk er niet
aan. Ook zou ik er niet aan kunnen denken, omdat ik dan
op dit punt doceer zou moeten zijn, d.w.z. ik zou het er
voor moeten houden dat het oudste Christendom in volstrekte
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isoleering ergens neergekomen is op een eiland in den stillen
oceaan, buiten alle rapport met de overige wereld en natuurlijk ook zonder eenige aanraking met den bodem, waarop
het kwam. Dat zou worden een Christendom in de lucht.
Niemand kan, niemand mag, dunkt mij, er bezwaar tegen
hebben het Christendom te trekken in de groote godsdiensthistorische samenhangen, in de algemeene ontwikkeling van
het religieuze leven. Er kan immers geen waarheid zijn, die
het leven kost aan een andere waarheid. Maar daarmee
is de zaak niet afgeloopen, anders ware zij al te onnoozel
eenvoudig. Er is toch ook nog de historische methode, die,
naar ons altijd gezegd wordt, in haar fundamenteele tegen~
stelling met de natuurwetenschappelijke methode, in personen
en verschijnselen zoekt te grijpen en vast te houden het
eigene en bizondere, het individueele, karakteristieke en oor~
spronkelijke. Wie met deze methode arbeidt, zal moeten
bedenken dat hier voortdurend drie groote gevaren dreigen.
Eerste gevaar. Ik neem a priori gaarne allerlei mogelijk
heid van invloeden aan. Mijnentwege zij er wat de jood
Philo ergens noemt een „zwerm" van invloeden, laat het eens
regenen invloeden, afhankelijkheden, analogiën en parallellen.
Ik druk mij expres zoo sterk uit om ieder gerust te stellen.
Maar met dat al, het eigene, bizondere en karakteristieke
moet en mag toch niet weggespoeld worden; in casu het
Christendom mag geen drenkeling worden, het mag niet gaan
gelijken op zekere gewassen, die blijken geen kern te bezitten:
bij nader onderzoek zijn het immers niet anders dan een bundel
in elkaar geschoven blaren. Misschien zijn er, die, wat iedere
beweerde kern betreft, van deze meening zijn, die het voort~
durend blijven in de kleinste relativiteiten, in de dunste
peripherie het eigenlijk ware achten, het eigenlijk interessante,
en, laten wij het vooral niet vergeten, het eigenlijk weten~
schappelijke. Maar men zegge het dan hardop. Ook anderen
dan ik hebben het aangeduide gevaar gevoeld en treffend
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onder woorden gebracht. In zijn die Absolutheit des Chrisr
tenthums and die Religionsgeschichte toornt Troeltsch tegen
„die zersplitternde Specialisierung, die jede Einzelerscheinung
in kleinere auflöst, um sie genauer erforschen zu kunnen, and

damit zu unabsehbaren Detaildarstellungen gelangt, die allerdings wie ein wogendes Meer kleiner Relativitáten jeden
beherschenden Sinn and Zweck der Geschichte zu ver~
schlingen scheinen ". x) Scherp en ontdekkend kenschetst hij
zulke onderzoekingen als „een zinlooze verdubbeling der
werkelijkheid". Men zegge niet aanstonds dat wie vraagt
naar het eigene en bizondere, dogmatiek bejaagt, het is zoo
gemakkelijk gezegd. Als het onderzoek ongemerkt ontaardt
in zulk een zinlooze verdubbeling der werkelijkheid, is er
naar mijn meening een zeer ernstige cultuurschade, wij be~
zorgen dan onze eigen begrafenis en van vele anderen onder
het puin van het verleden, onder zeer problematisch causalir
teits-gruis.
Het tweede gevaar. Elke vogel is geen paradijsvogel, d.w.z.
ieder geschiedvorscher is nog geen geschiedschrijver, geen
kunstenaar. Ik hield mij verleden winter bezig met het
interessante boek van Bousset: Kyrios Christos. 2 ) Bousset's
indrukwekkende geleerdheid is verre boven mijn lof en be
reik, maar in zijn boek is hij niet ontkomen aan een ernstige
compositieraout. Ik telde eens bijeen de door het boek ver~
spreide bladzijden en gedeelten van bladzijden, waar hij spreekt
van het origineele en karakteristieke in het Christendom, in
Paulus etc., ik kwam tot 22 bladzijden. Nu telt het heele
boek 449 bl., dat wil dus zeggen dat 427 bl. besteed worden
aan invloeden, afhankelijkheden, analogiën en parallellen. In
mijn afkeuring sta ik ditmaal zoo veilig mogelijk, Bousset

1) Zweite Auflage, 1912, p. 53 De cursiveering is van mij.
2) 1913.
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zelf voelt het bezwaar. In zijn repliek aan Wernle zegt hij
aan het slot: „vielleicht wurde, wenn ich einmal dazu noch
die Kraft hitte, das Werden der Gesamterscheinung der christ~

lichen Religion nicht nur negatie nach Seite der Bedingtheiten

and der Abh ngigkeiten, sondern auch positiv in der Fi lle
des Neven, dass es in die alte Welt hineinbrachte, and in
der Majest t seiner siegenden Kraft zu behandeln viel~
leicht wurde dann auch Wernle zugeben, dasz wir nicht so
weit auseinanderstehen, wie er jetzt annimmt". En iets later:
„gerade die „Religionsgeschichte" zeigt auf das deutlichste,
dasz wir hier (bij de werkelijkheid en grijpbaarheid van de
gestalte van Jezus en zijn Evangelie) auf einem ganz andern
Boden stehen, and dasz mit diesen Untersuchungen die
Gestalt Jesu and die Frömmigkeit der Urgemeinde, wie sie
sich gleicherweise in den Evangelien wiederspiegeln, slechter~
dings nicht erreicht werden". 1) Deze nobele bekentenis
eert Bousset, ook hij meent dus ten slotte niet dat de zelfkant meer waard zou zijn dan het weefsel, ook hij voelt dat
het bizondere en karakteristieke niet overstoven mag worden
door van alle zijden bijeengezochte afhankelijkheden, analor
giën en parallellen.
Het derde gevaar. Dit gevaar is nog subtieler. Wij missen
op historisch terrein een equivalent voor het groote voordeel,
dat de natuurwetenschap voortdurend bezit in den taaien
weerstand, de groote eigenzinnigheid der natuur tegenover
menschelijke vermetelheid. Als een natuuronderzoeker hypothetisch te ver gaat, stoot hij ten slotte het hoofd, wij stooten
eigenlijk nooit eens goed en gevbelig ons hoofd. Dat komt,
omdat alle historische arbeid constructief werk is. Men pleegt
zoo gemakkelijk te zeggen dat men de feiten wil laten

1 ) Jesus der Herr, Nachtrage and Auseinandersetzungen zu Kyrios
Christos 1916, p. 94 en v. De cursiveering is van mij.
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spreken, de waarheid is dat de feiten uit zich zelf en uit
eigen beweging niet spreken, men moet ze aan het spreken
brengen. Het gevaar is hier groot dat men de feiten souffleert, zelfs buikspreken is niet uitgesloten. Ons eenig experi
ment is toch eigenlijk de geniale werkelijke oplossing zelve
van de een of andere moeilijkheid, voor welke oplossing ieder
dan te buigen heeft. Het gegons met de woorden „wetenschap"
en „wetenschappelijk ", wier keurmerk ieder voor zich zelf
opeischt, moest daarom onder verstandige menschen verstom~
men. Als men het derde gevaar, waarover ik spreek, scherp
wil formuleeren, zou men kunnen zeggen: het bestaat daarin,
niet dat men causaal, maar dat men al te snel causaal arbeidt
en zoodoende komt tot al te gemakkelijke en lichtvaardige
equaties, die daarom zoo moeilijk zijn aan - te toonen, omdat
op ons terrein het eigenlijk kenmerkende ons zoo licht ontglipt.
Men denke aan de twee ooms van Sancho Panza: zij moesten
een vat wijn proeven. De een zei dat de wijn den smaak
van leer had, de ander dat hij smaakte naar ijzer. De om~
standers lachten, maar de ooms hadden niet de lachers, maar
den lach op hun zijde, toen het vat was leeggedronken en
op den bodem een oude sleutel met een leeren riem voor
den dag kwam. Dit was moeilijke hoogere kritiek. Maar
laat ik thans een paar concrete toelichtingen van mijn be
doelen geven.
Ik kom weer terug op het boek van Bousset: Kyrios
Christos. Ik wil kortelijk mijn gedachten zeggen over een
paar belangrijke onderwerpen, die door Bousset vrij uitvoerig
behandeld worden, n.l. over de Paulinische Christusmystiek
en over de parallel tusschen het Paulinisch en het Philonisch
geloofsbegrip. Ik meng mij niet direct in den strijd tusschen
Bousset en Wernle, 1 ) wel geloof ik dat in het wezen der

1)

Jesus and Paulus, Antithesen zu Boussets Kyrios Christos, 1915.
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zaak het grooter gelijk aan den kant van den laatste is. De
heftigheid van Wernle betreur ik niet al te zeer, omdat ik
meen dat ook het temperament hier wel een woord mag
meespreken, het gaat immers om de beste dingen. Met de
ongevoeligheid en onpartijdigheid van een ijskegel komt men
ook niet ver. Bousset zelf zegt: „die Schärfe unsres Zur
sammenpralls liegt in der Sache begrundet". 1 ) Natuurlijk.
Ik ben van meening dat Bousset op de twee genoemde punten
ernstig er naast gegrepen heeft.
De Christusmystiek. In de uiteenzettingen van Bousset
voel ik telkens iets gedwongens en gedrongens. Ik mis de
klare, recht op u aankomende logica. Zoo treft al dadelijk
bij de vraag naar directe parallellen tot de Paulinische Chris~
tusmystiek de ietwat vreemde volzin: ,.es zeigt sich auf den
ersten Blick, dasz es nicht ganz leicht is, derartige Parallelen
überhaupt zu Tinden ". 2 ) Ik zou zoo zeggen: als het zoo
moeilijk is parallellen te vinden, waarom zullen wij ze zoeken?
Parallellen en analogiën zijn, dunkt mij, dingen, die zich onweerstaanbaar aan ons moeten opdringen, die ons niet met
rust laten. Anders loopen wij het groote gevaar hier te vinden
wat wij willen vinden. Al verder is er in de gansche be
spreking van de Pneuma-.leer, immers de basis der Christusmystiek, iets zeer onbevredigends. Bousset begint met te
zeggen: „Paulus maakt het Pneuma tot het element van het
geheele Christelijk leven, niet enkel naar zijn speciaal wonderbare zijde, maar ook in zijn geheele ethische en religieuze
houding ". 3 ) Dat wil dus zeggen dat er hier twee dingen
zijn: de wonderbare zijde van het Christelijk leven en de
ethische en religieuze houding van dat leven. Voortreffelijk

t) Jesus der Herr, p, 95
2) Kyrios Christos, p. 148.
3) t. a. p. p. 128.
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stelt Bousset nu tegenover elkander de populaire opvatting
van de Pneuma- werking en de Paulinische opvatting. „Als
zijn vruchten (des Geestes) somt Paulus op al de deugden
van het Christelijk leven (Gal. 5 : 22 en v.) . Het groote
genadegeschenk der Christelijke vrijheid is het werk of de
levensuiting des Geestes. (2 Cor. 3 : 17) . Dat is een volkomen
,uEuiflaotç Eis !Wo yévos. Naar de populaire opvatting werkt
de Geest in het spreken met tongen, in krankengenezingen,
profetie, uitdrijving van demonen, extase; volgens de opvatting
van Paulus, welke over de populaire is heengebouwd, werkt
hij vrede, vreugde, liefde, geduld. Naar de populaire opvatting is de Geest de kracht Gods, die in het moment of slechts
voor bepaalden tijd op den mensch neerdaalt, om hem dan
weer te verlaten. Paulus spreekt van een standvastig wandelen
in den Geest, waardoor de wet Gods vervuld en het begeeren
des vleesches tegengegaan wordt, van een duurzame gezind~
heid
des Geestes, van een wonen van den Geest
(

in den mensch. Naar de populaire opvatting komt de
Geest op eenige weinige bevoorrechten, die men met name
noemt, op de dragers van den Geest, die den godsdienst der
Christenen leiden. Paulus decreteert dat de Geest behoort
tot het noodwendig bezit van elk Christelijk leven Elk
Christen is een pneumatiker. En wie den Geest van Christus
niet heeft, behoort niet bij hem. Ja, de Geest is aan eiken
afzonderlijken Christen zelfs van meet aan met het geloof en
den doop gegeven. Naar de populaire opvatting staat de
Geest voor alles in betrekking tot godsdienst en cultus,
volgens Paulus is hij het grondfeit van het geheele Christ^e~
lijk leven."
Daarop laat Bousset volgen: „deze bijna gewelddadige
ombuiging van de voorstellingen over den Geest moet binnen
het Christendom de daad van den apostel geweest zijn. Men
zou niet weten, wie anders dan de geestkrachtige apostel in
de gansche Christelijke kerk deze verandering had moeten
.
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voltrekken. Hij heeft uit het naïeve gemeenterenthusiasme
een religieuze psychologie van geheel eigendommelijke hou
ding geschapen."
Maar nu komt de sprong. Bousset gaat voort: „willen
wij deze eigendommelijkheid verstaan, zoo geldt voor alles
daarop den nadruk te leggen dat de „Geest" ook bij Paulus
als een volstrekt supranatureele grootheid optreedt." Dat
begrijp ik niet. Er is toch ook de ethische en religieuzehouding van het Christelijk leven, waarin de Geest betrokken
is. Voor het eerste: het „schrof ie" supranaturalisme zullen
nu parallellen gezocht worden in het godsdienst-historisch.
milieu, waarom niet ook voor het tweede: de ethische en reli~
gieuze houding van het Christelijk leven? Mijn antwoord is: om-dat die parallellen er bij mijn weten eenvoudig niet zijn. Bousset
zelf spreekt hier terecht van een „volkomen ,urzd/oats eis a L o
vos," van een „bijna gewelddadige ombuiging van de voorstel~
lingen over den Geest." Er zijn hier dus antithesen, geen paral~
lellen. Bousset zoekt en vindt nu allerlei parallellen voor het.
„schroffe" supranaturalisme van Paulus in het antieke myste~
riënwezen en de religieus extatische mystiek; voorts bij Philo, in
de hermetische geschriften en in de bonte wereld der Chris~
telijke gnosis. Deze passus wordt dan besloten door den
merkwaardigen volzin: „so steht die paulinische Lehre vom
Pneuna mit allen ihren Konsequenzen in einem groszen
Zusammenhangt 1 ) . Dit gaat mij waarlijk al te snel. Met at
haar consequenties? Maar de ethische Pneuma-werking bij
Paulus wordt volstrekt niet in een grooten samenhang ge~
bracht, het zou ook niet gaan.
Met het „schrof f e''supranaturalisme is het ook niet in orde.
Bousset zelf zegt dat in het aangeduide godsdienst-historisch.
milieu alles uitloopt op extase, op „Vergottung." 2 ) Bij Paulus
,

2

1)

t,

2)

t.

a. p. p. 141.
a. p. p. 140.
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is dat niet het geval. Dat wijst toch zeker op een essentieel
verschil, waarop ik zoo aanstonds nader terug kom. Hier
vraag ik reeds: waar hooren wij toch in de geschriften van
Paulus den Pneuma- automaat, den Christus-automaat? 1 )
Bousset maakt hier en daar de opmerking dat Paulus in zijn
brieven zoo moeilijk den overgang kan vinden tot zedelijke
vermaningen. Maar de oplossing van dit raadsel is, dunkt
mij, gegeven in de nog altijd niet opgeloste moeilijkheid om
logisch samen te denken rechtvaardiging en heiliging, geloof
en werken, godsdienst en zedelijkheid, rust en beweging in
het Christelijk leven: de rust van het „gegrepen zijn" en de
beweging van het voortdurend „grijpen." . Hier is een moei~
lijkheid, waarvoor wij allen staan.
Ik kom thans tot de eigenlijke Christus~mystiek. Ik zou
dat woord nooit gekozen hebben. De term „mystiek" brengt
immers zijn eigen vaste associaties mee. Loofs heeft volkomen
gelijk, als hij zegt dat men alleen in 't algemeen van „mystiek"
kan spreken in het N. Testament. „In algemeenen zin is
„mystiek" niet te scheiden van levende religieuziteit, allerminst
van levend Christendom." „Maar," zoo gaat hij voort, „voor
historischen arbeid is deze definitie van mystiek onbruikbaar . . . . Het is daarom juister van „mystiek" alleen te
spreken bij die soort van vroomheid, in welke de eindige
menschengeest tot volkomen vereeniging, volkomen eenheid
komt met den al~eenen God." 2 ) Ook Erwin Rohde geeft
dezelfde bepaling van het begrip, in deze woorden: ,,Mystik
ist, recht verslanden, eine Religionsform, die innigste Ver-

1) t. a. p. p. 130 „streng genommen kann man gar nicht vom Pneuma
als einem psychologischen Besitzstand des Menschen im Sinne des Paulus
reden. Im eigentlichen Sinne des Wortes gibt es nur einep göttlichen
Geist."
2) Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte, 4te Aufl. 1906, p.
179-181.
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einigung des Menschen mit der Gottheit zum Ziel hat, and
zur Voraussetzung eine in seinem innersten Sein begrundete
Wesenseinheit des menschen mit Gott . . . . Nicht ein
moralisches Hinaufstreben zu Gottes Reinheit, ein substantielles Eins werden mit dem Göttlichen wird hier erstrebt.t 1 )
Zoo is het. Mystiek denken en voelen ademt en rust in
de identiteitsgedachte. Wie zich aan deze begripskeur niet
streng houdt, komt zelf en brengt anderen in hopelooze
verwarring. Naar mijn vaste overtuiging liggen de mystiek
van de mysteriën - religies en de Paulinische Christusmystiek
in gansch verschillende, wezenlijk andersoortige sferen. De
„Vergottung" (wutç) is immers overal en ten allen tijde het
vaste logische correlaat van een agnostische godsidee, van de
idee van een absolute, praedicaatlooze godheid. Deze harde
noot kan, bij alle zoeken , naar parallellen, ten slotte niet
gekraakt worden. Men kan haren bolster wel gaver en
gladder maken, maar 't helpt niet, de harde noot blijft en
moet blijven naar de souvereiniteit, die eigen is aan elke
levende idee. Wie aanstuurt op het einddoel: de „Vergot^tung," moet uitgaan van de onderstelling: de identiteit.
Tot op zekere hoogte kan Bousset het met dit alles eens
zijn. Met zooveel woorden zegt hij zelf: „die religiose
Mystik der ausgehenden Antike bewegt sich auf einer zwar
hnlichen and doch wieder charakteristisch verschiedenen
Linie. Das Endziel der griechischen (orientalisch bedingten)
Frommigkeit ist, wie sich das deutlicher and deutlicher herausr
gestellt hat, die Vergottung." Iets later heet het: „diese grien
chische Mysterienfrömmigkeit geht nicht so sehr auf ein Leben
in der Gottheit, mit der Gottheit, sondern auf die mystische
Indentitat mit der Gottheit." Als voorbeelden noemt hij dan
het Mithrasmysterium, Poimandres, de Isis- en Attismysteriën,

1)

Kleine Schriften II, 1901, p. 331 en 334, aangehaald door Loofs.
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het Corpus Hermeticum. 1) Over Paulus sprekend constateert
hij: „es ist wahr, der ausgesprochene Gedanke der Vergotr
tung liegt dem Apostel noch fern. Er hat niemals gesagt:
É 'co Eiut ó X^ocazós. Aber es Einden sich doch Wendungen
bei ihm, in denen er diesen Gedanken streift . . . . So
erwchst die eigentumliche Christusmystik des Apostels, dieses
Év Xeec i, ev xveícv Eivat, dass sich scharf von dem in der hel~
lenistischen Frómmigkeit herrschenden Vergottingideal abhebt,
obwohl es andrerseits eine gewisse Verwandtschaft met ihn
neigt." 2)
Het schijnt inderdaad of de overeenstemming tusschen
Bousset en mij volkomen is, het is toch niet meer dan schijn.
De zooeven geciteerde uitspraken weerhouden hem niet Paulus
te plaatsen in het milieu der hellenistische mysteriën-vroomheid, mij zouden ze stellig weerhouden hebben dat te doen.
Wat ons scheidt is, ik zeg niet een verschil van methode,
dit woord wordt al te dikwijls gebruikt, maar wel een principieel verschil in de wijze van opvatting. Duidelijk gezegd
komt alles hierop neer: Bousset en alle parallellen-zoekers
vinden in iedere analogie, die zij meenen te ontdekken, onmiddellijk een aanwijzing van verband en samenhang, nog liever
van verwantschap tusschen geestelijke grootheden. Bij mij
wordt verwantschap alleen uitgemaakt door aard en karakter
van een Geheel van denkbeelden en gevoelens, door geest
en stempel van zulk een geheel, door de eigen kleur, den
eigen klank der betrokken denkbeelden en gevoelens. Gaarne
neem ik in casu terminologische invloeden aan. Zelfs wil ik
verder gaan: ik acht het mogelijk dat er bij een niet streng
logisch denker hier of daar een infiltratie is van een vreemden
gedachtensamenhang, maar dan is, op grond van geest en

1) t. a. p. p. 150, 151.
2) t. a. p. p. 154 en 172.
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timbre van het wederzijdsch Geheel, mijn conclusie: de infiltratie is een „Fremdkórper." De parallellen-zoekers handelen
mij al te veel naar den regel: alles lijkt op alles in de wereld,
wat eenvoudig niet waar is: alle negers lijken niet op elkanr
der. Laat ik het vaste schema van alle echte mystiek, het vaste
complex van mystieke gedachten en gevoelens eens duidelijk
formuleeren in enkele vragen, waarin ik telkens, voor de tegen~
stelling, Paulus betrek. Ik vraag dan:
Waar is bij Paulus de echte „Vergottung," het standvastig
einddoel van alle mysteriën-vroomheid? Kort en goed zegt
Erwin Rohde in zijn Psyche: „dieser. Glaube (volkomen
éénwording met de godheid) ist der Quellpunkt aller Mystik."
Waar is bij Paulus de agnostische Godsidee, het onver
anderlijk logisch correlaat van de „Vergottung"?
Waar staat bij Paulus de extase aan den top van de ladder?
Hij wijst (1 Cor. 13) een „nog uitnemender weg ", en dicht
dan zijn onvergelijkelijke hymne op de liefde.
Waar is ,,überhaupt" bij Paulus de mystieke ladder der
stijging, der opklimming? Waar zijn de trappen van die
ladder, zooals bij Plato de katharsis, de dialectica, de
ouolw6cs OEw (xard ió óvvaxóv); bij Philo de thth cs, de
aaxots, de Evpvta, de extase; bij Plotinus de katharsis, de
dialectica, de do wucs, de xoraocs, de vwocs; bij andere
mystieken de via purgativa, illuminativa, unitiva; in de myster
riënreligies de ritueele reinigingen en de visionaire overprik~
keling door allerlei middelen om in de extase te komen? Waar
is ergens bij Paulus de trappengang van zulk een ingewikkelde
Via Salutis?
Waar is bij Paulus de ascese een integreerend bestanddeel
van den heilsweg? Hij kent niet de eigenlijke zure druif van
de ascese.
Waar is bij Paulus de pijnlijk aristocratische hoogheid
tegenover, het links laten liggen van hen, die buiten staan„
van de niet--ingewijden? Men leze Rom. 9 : 1 en v. en.
-
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1 Cor. 9 : 19 en v. van zijn brandend begeeren om niet
alleen zijn eigen volk, maar allen te winnen.
Waar is bij Paulus de negatieve moraal der „Entwerthung"
van het aardsche leven, van de aardsche levenstaak?
Waar ligt bij Paulus, als bij de mystieken, de zonde eigenlijk
in het eindige, in de afdaling uit het bovenzinlijke in het
zinlijke? Is het niet merkwaardig dat b.v. Philo bij al zijn
commenteeren nooit het woord vermeldt: zijt heilig, want
Ik ben heilig?
Het antwoord op al deze vragen wacht ik met eenige
gerustheid af. Ik blijf bij mijn beweren dat de mystiek der
mysteriënreligies en de Paulinische Christusmystiek in gansch
verschillende, wezenlijk andersoortige sferen liggen. Een paar
teksten kunnen daar niets aan veranderen. De distincties
moeten blijven in de wereld, anders wordt daar alles egaal
en „in grau gemalt."
,

De parallel tusschen het Paulinisch en het Philonisch
geloofsbegrip. Ik kan daar korter bij stilstaan. Bousset is,
naar mij voorkomt, ook hier niet gelukkig geweest. Hij prijst,
hier in Kyrios Christos en ook reeds in zijn die Religion
des - Judenthums im neu~testamentlichen Zeitalter, ') den
Alexandrijnschen philosoof bizonder sterk als „eersten theoloog
des geloof s, die, het eerst, een uitvoerige psychologie des
geloofs ontwikkelde ", in dit opzicht stelt bij Philo boven Paulus.
Volgens Bousset is geloof bij Philo de onwrikbare overtuiging
des gemoeds, waarin • een mensch zich afwendt van de ver~
gankelijke dingen dezer wereld om zijn onaantastbare vastheid
te vinden in den eeuwigen, onwankelbaren en alleen betrouwbaren God. Dit is zeker juist, maar het is niet alles. Om
daarmee te beginnen, ik heb den indruk dat Bousset eigenlijk
verlegen is met de zeker niet gemakkelijke vraag naar het
verband tusschen geloof en extatische vroomheid bij Philo.
1)

2te Aufl. 1906.
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Deze verlegenheid komt niet uit in Kyrios Christos, maar
zooveel te meer in die Religion des Judenthums etc. Als
hij daar het geloofsbegrip van Philo met warmte beschreven
heeft, heet het p. 516: „f reilich rückt nun Philo an diesem
Punkt von seiner doch vorwiegend auf alttestamentlichem
Boden gewachsenen Frommigkeit wieder etwas ab. Denn
was er uber den Glauben and die dem Glauben verwandten
Stimmungen ausf uhrt, das ist, fur ihn noch nicht das Hochste.
Es gibt noch eine höhere Stu f e des Trommen Erlebnisses.
Gottes eigentliches Wesen bleibt auch dem Glaubenden in
undurchdringliches Dunkel gehullt. Es liegt ganz ausserhalb
der Welt, nicht nur der Welt der Sinne, der Erfahrung,
sondern auch der von der Vernunft geschauten Welt, es ist
fur alles, auch das hóchste Erkennen, unerreichbar. Daher
gibt es nur einep Weg, wahrhaft zu Gott zu gelangen:
die Eks Lase".
Dit „freilich" aan het begin is zeer kenschetsend. 't Is
of het Bousset ietwat onaangenaam aandoet dat voor Philo
het geloof ten slotte toch nog niet het hoogste is, er is
immers de extase, die er boven staat en gaat. M.i. heeft
Bousset niet verstaan dat door Philo het geloof ten slotte
wordt ingetrokken in de extatische vroomheid. Anders ge-.
zegd: het geloof in zijn plerophorie wordt, is extase. Ik heb
hier gelukkig een medestander, dien Bousset wel niet wraken
zal. Emile Bréhier concludeert, naar mij voorkomt, volkomen.
juist: „la foi exige donc vraiment une sortie de soi et méme
de la partie la plus haute de 1'áme, de 1'intelligence. La vie
de foi n'est pas un prolongement, ni un mode superieur de
la vie humaine; elle est autre chose et exige, comme la
prophétie, une intime métamorphose. Le monde intelligible
qui paraissait devoir etre un intermédiaire permettant a
l'homme d'arriver a Dieu, absorbe pour ainsi dire le croyant,
le fait pénétrer en lui, et ne lui laisse rien de sensible. Le
problème n'est pas d'arriver

a la foi dans notre vie, mais
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bien de substituer par l'extase une vie à une puissance supérieure au regard de laquelle la première n'est qu'un néant". 1
Bréhier haalt met instemming een uitspraak van Schlatter 2
aan, waarin deze zegt dat voor Philo het geloof niet is het
eerste fundament van het religieuze leven, maar het einde,
het doel. Ik zou zoo zeggen: reeds op grond van het ge~
noemde is het duidelijk dat de geloofsnoties van Paulus en
Philo vrijwel onvergelijkbare grootheden zijn.
Dit wordt nog duidelijker, als men overweegt wat Bousset
over het geloofsbegrip van Paulus zegt. Hij begint met er
nadruk op te leggen dat ook bij Paulus voorkomt wat hij
noemt het fundamenteele begrip van geloof in den zin van
vaste overtuiging, evenals bij Philo en in de hermetische
geschriften. Maar dan moet al spoedig het hooge woord
er uit: „dasz auf dem religiosen Glauben die Geltung des
Menschen vor dem gnadigen Gott, seine 3txator5v beruht,
ist ihm das A and D seiner Verkundigung. Damit verengt
sich dann überhaupt der paulinische Glaubensgedanke; als
Korrelat des Glaubens erscheint ganz wesentlich die Sundenr
vergebung (beinahe ótxatoavvrj eoiv). Die Aufgabe der
Christen wird taievEty bu áóv btxatovvra róv daeflij. (Rom. 4 : 5) .
Aber in dieser Verengung and Verkurzung wird der „Glaube"
von Paulus mit einer bisher unerhórten Energie als das
Zentrum des religiósen Lebens überhaupt erfaszt." 3 ) Hier
moet ik toch vragen: waar is, waar blijft ook maar eenig
werkelijk parallelisme tusschen Paulus en Philo? Paulus komt
zoo zonderling uit in den „grooten samenhang" van Philonische
en hermetische gedachten, waarin Bousset hem brengen wil.
)

)

1) Les idées philosophiques et religieuses de Philon d'Alexandrie 1908,
p. 225.
2) Der Glaube im neuen Testament, 1885, p. 100 en v.
3 ) Kyrios Christos, p. 178.
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Bousset spreekt hier van een verenging en verkorting der
Paulinische geloofsgedachte, ik laat dat voor zijn rekening,
maar wel wijs ik op een uitspraak van eenige bladzijden
vroeger, die daarmee m.i. vreemd contrasteert. Op pag.
172 heet het: „und bei alledem trate doch die ungleich gros~
zere sittlichrreligióse Kraft and die geistige Originalit t des
Apostels in ein helles Licht. Die hellenistische Frómmigkeit auch die vergeistigte erlebt in diesem Sterben and Auferr
stehen mit der Gottheit in erster Linie die Befreiung von
der Welt der Vergánglichkeit, des Todes and des dumpfen
Geschickes (der Heimarmene); ihre Gnadengaben sind Unster~
blichkeit (dØaeaia) and ewiges Leben. Fur Paulus aber
steht hier in erster Linie der Gedanke an die Bef reiung von
Siinde and Schuld: „insofern Christus starb, starb er der
Sunde, ein fur allemal; was er lebt, lebt er Gott. So zieht
denn auch ihr den Schlusz, dasz ihr tot seid [Ur die Si nde,
lebendig fur Gott." Durch allen Mysterienglauben and myster
rióse Spekulation hindurch meldet sich das Ethos des Evangeliums zum Wort."
Hoe is het nu? Het ethos van het Evangelie komt bij
Paulus aan het woord in de gedachte der bevrijding van
zonde en schuld, dit is zijn distinctief tegenover de hellenis~
tische vroomheid. Maar daarvan wordt nu p. 178 gezegd
dat dit een verenging en verkorting der Paulinische geloofsgedachte inhoudt. Voor mijn gevoel wankelen en waggelen
hier de begrippen, de grenzen der begrippen vervloeien telkens,
of zij verkeeren voortdurend in golvende beweging. Er is
geen houvast. Als ik wèl zie, komt dit alles van het rusteloos afleiden en paralleliseeren, het aanhoudend verplaatsen
van stof, het voortdurend vergruizelen van het verleden. In
de beste handen als van Bousset levert zulk een arbeid natuur~
lijk altijd wel belangrijke dingen op, in mindere handen komt
er wat Nietzsche doet spreken som Nachteil der Historie
fur das Leben." Het verleden wordt bij de mindere goden
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eigenlijk niets anders dan fijn zaagsel zonder zin of doel.
Wij krijgen zoodoende wat ik zou willen noemen een verr.
moeide, haar eigen ijdelheid gaandeweg ontdekkende cultuur.
Naar mijn vaste overtuiging is het toch waar en moet het
waar blijven: ten slotte leven wij van ideeën, niet van his~
torisch onderzoek, hoe voortreffelijk dit ook moge zijn. Maar
het is niet zoo gemakkelijk voortreffelijk! Ziehier mijn
antwoord op de vraag, waarom het wetenschappelijk onder~
zoek niet beantwoord heeft aan de verwachtingen, die men
algemeen daaraan stelde.

Ik kom thans tot het persoonlijke, het meer intieme. Bij
het scheiden uit den Professoren-kring vervult mij een gevoel
van groote dankbaarheid, als ik denk aan de welwillendheid
van allen, de hartelijkheid van velen, de vriendschap van
enkelen. In den kring der Groningsche professoren is er een
ongedwongen samenleven. Dit komt, naar mijn meening,
o.a. hiervan dat wij in onzen kring geen menschelijke goden
hebben, niet aan heroëncultus doen. Er zijn wel corrypheeën,
maar zij gedragen zich tot dusver behoorlijk als gewone
menschen. Dat is bizonder aangenaam.
Ik draag de beste herinneringen mee uit - de Faculteit in
haar vroegere en tegenwoordige samenstelling, ik denk daar~
bij ook aan de kerkelijke hoogleeraren en aan ons oud-lid
Meijboom. Wij konden het goed met elkander vinden. Ik
ga wel niemand voorbij, als ik in 't bizonder uw naam. noem,
waarde vriend Bleeker. Hoevele malen hebt gij mijne Echt~
genoote en mij goed gedaan door uw schier dagelijksche
bezoeken. Over het pad, dat gij moest inslaan naar onze
woning, zal nu gras gaan groeien, ik vrees niet dat er door
den afstand belemmering of verdonkering zal komen over onze
vriendschap.
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En nu richt ik mij tot u, mijne leerlingen, die mij voortaan
niet meer zult tellen onder uwe leermeesters. Het scheiden
van u valt mij niet gemakkelijk, ik heb te dikwijls gevoeld
dat uw warme sympathie mij gedragen heeft bij mijn werk.
Goed onderwijs hangt , ook af van den leerling zelf. In de
bijna 34 jaren, dat ik uw voorganger was, is mijn oog maar
zelden gevallen op een gelaat, _dat de Engelschen „non con~
ducting" noemen. Ik mocht uw belangstelling bezitten en
wat meer is: ook de liefde, het hart van velen. Naar mijn
beste weten heb ik u trachten in te leiden in de diepste
vragen van wereld- en levens-beschouwing. Mijn persoon~
lijke overtuiging heb ik daarbij niet verzwegen, maar ik heb
ze, meen ik, ook nooit opgelegd, omdat ik grooten eerbied
koester voor de menschelijke ziel. Een partijman stuit mij
daarom tegen de borst, omdat hij dien eerbied mist. Ik heb
u nooit verborgen dat voor mij jezus Christus als lichtende
gestalte staat in de donkere wereld, in het nu weer donker
geworden menschenleven. Wij scheiden van elkander in zeer
moeilijke tijden. Onze arme wereld beleeft nu wat iemand
noemde: „the survival of the pushing", ik mag wel zeggen
„the most pushing", om in de lijn te blijven van den visch~
arend, die den kleinen visch overvalt en verslindt by sove~
reignty of nature" 1), Hoe goddeloos is dit alles, het is de
moraliteit van den vischarend! Ik heb reeds gezegd dat ik
het redeneeren over de oorzaken van onze ellende op dit
oogenblik gevoelloos vind, tenzij men zou willen besluiten,
wat een rijke winst zou zijn, dat wij allen betrokken zijn in
de gemeenschappelijke schuld. Hoevele jaren lang hebben
wij niet anders gehad dan een tweevoudige cultuur: een
materieels en technische en een louter-intellectueele cultuur.
Wie zulk zaad zaait, moet rekenen op een schrikkelijken oogst.

1)

Shakespeare, ergens.
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Er is niet op gerekend. Ik sta hier thans niet verder bij stil.
Er zullen nu noodig zijn vaste, sterke karakters, diep levende
menschen, die weten niet maar wat, maar in wien zij gelooven.
Gij staat, mijne leerlingen en vrienden nog in den opgang
van uw leven, ik treed thans achteruit, al hoop ik nu en
dan nog wel eens iets te zeggen. Ik vrees geen verwelking
van het hart. Wat u betreft, ik besluit met het Paulinisch
woord: ik beveel u Gode en den woorde zijner genade.
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