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druk Groningen 1925).

GTT	 Gereformeerd	theologisch	tijdschrift, jg. 1 (1901) - ...
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1. Om verwarring met zijn vader, die dezelfde voornamen had, te voorkomen, zal Valeton Jr. 
steeds als Valeton aangeduid worden, zijn vader altijd als (J.J.P.) Valeton Sr. Met La Saus-
saye wordt P.D. Chantepie de la Saussaye bedoeld. Daarmee volg ik La Saussaye zelf, die 
veel brieven ondertekende met ‘P. la Saussaye’. De naam van zijn vader zal òf voluit ge-
schreven worden, òf als La Saussaye Sr.

2. De uitspraak wordt genoemd door M. van Rhijn, ‘In memoriam’ (1925), in Is. van Dijk, 
Gezamenlijke geschriften VI (2e druk; Groningen z.j. (1925)) 1-64, aldaar 46. Van Dijk deed 
zijn uitspraak in een toespraak met de titel ‘Het ethisch beginsel’ die hij hield op een ver-
gadering van de Groningse Predikantenvereniging in september 1911. In de NRC van 30 
september 1911 staat een verslag van deze vergadering.

3. Ethisch. Toespraak, gehouden bij de opening der academische lessen, den 5den october 
1903, met aanteekeningen voornamelijk naar aanleiding van den tweeden, herzienen druk 
van dr. Bavinck’s brochure: “de theologie van prof. dr. Daniël Chantepie de la Saussaye; 
bijdrage tot de kennis der ethische theologie” (Nijmegen 1904) 11: ‘Er is tusschen “ethische 
theologen”, d.w.z. tusschen theologen die staan op ethisch standpunt en uitgaan van het 
ethisch beginsel, nog altoos heel veel verschil’. In Geloof en theologie. Woord van toelich-
ting naar aanleiding van bezwaren, ingebracht tegen “Een nieuw begin” (Utrecht 1883) 
12-14, wijst Valeton op een verschil in visie op de locus de scriptura tussen zichzelf en F.E. 
Daubanton. Tevens maakt hij onderscheid tussen ethisch en ultra-ethisch, zie Ethisch, 22-23.

4. Ongeveer van 1850 tot 1940.
5. J. Veenhof, Revelatie en inspiratie. De openbarings- en schriftbeschouwing van Herman 

Hoofdstuk 1   InleIdIng

Onderwerp van dit boek

In dit onderzoek wordt het wezen van de ethische theologie tussen 1870 en 1920 
onderzocht door te vragen naar de visie op openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.P. 
Valeton Jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. van Dijk1.

Verscheidenheid

Befaamd is de uitspraak van Van Dijk dat in de ethische theologie ieder minzaam 
voor zichzelf spreekt2. Ook Valeton heeft zich in soortgelijke zin uitgelaten3. Voor 
het besef van enkele belangrijke ethische theologen ontbrak het de ethischen aan 
een eigen theologisch systeem.
 Deze constatering is naar het oordeel van latere onderzoekers juist en geldt 
voor de gehele periode waarin gesproken kan worden van ethische theologie4. 
J. Veenhof en A. de Lange hebben verschillen aangewezen tussen D. Chantepie 
de la Saussaye en J.H. Gunning Jr., en J.J. Stam heeft gewezen op verschillen in 
de houding van Valeton, Van Dijk, La Saussaye en H.Th. Obbink tegenover de 
niet-christelijke godsdiensten5. Een eerste blik in de geschriften van W.J. Aalders, 
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 Bavinck in vergelijking met die der ethische theologie (Amsterdam 1968) 81-89; A. de Lan-
ge, De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap binnen de theologie. Een on-
derzoek naar de ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H. Gunning Jr. (1829-1905) 
(Kampen 1987); J.J. Stam, ‘Van de ethische theologie naar Barth’, in: Ernst en Vrede. Op-
stellen rondom de ethische theologie aangeboden aan prof. dr. M. van Rhijn op 15 november 
1951 (‘s-Gravenhage 1951) 32-61, aldaar 46-50. C. Bezemer, Het christelijk geweten bij 
Alexandre Vinet (Kampen 1966) 218-223 en 230-231, wijst erop dat Kierkegaard een grotere 
invloed heeft gehad op Van Dijk dan op La Saussaye en Valeton.

6. Nog één woord over het ethisch beginsel. Toespraak bij de opening der academische lessen, 
den 28sten september 1878 (Utrecht 1878) 9, 20; Een nieuw begin. Toespraak gehouden den 
28sten september 1882 bij de opening der academische lessen, mede ter gedachtenis van 
prof. dr. J.J. van Oosterzee (Utrecht 1882) 21-22; Geloof en theologie, 15-16; ‘Voorrede’, in: 
D. Chantepie de la Saussaye, Beoordeeling van het werk van dr. J.H. Scholten over de leer 
der hervormde kerk (2e druk; Utrecht 1885) iii-xxxv, aldaar iv-v, en Ethisch, 10-11. Met de 
brochure De ethische richting (Baarn 1909 = Kerk en secte III/6) beweegt Valeton zich voor 
eigen besef niet op het terrein van de theologie, maar op dat van de kerk. Daarom spreekt 
hij hier wel over ethische richting. Maar ook in deze brochure wijst hij erop dat de ‘ethische 
richting’ een ander soort richting is dan de overige kerkelijke partijen. Valeton wil dat het 
ethisch beginsel doorwerkt in alle partijen. Daarom ziet hij een groot gevaar in de consolida-
tie van de ethische richting tot een kerkelijke partij.

7. Ethisch, 37. Het hart is hier de diepste levensgrond van de mens. Over deze discussie tussen 
Valeton en Bavinck, in deze brochure en in ‘Voorrede’ in: D. Chantepie de la Saussaye, Be-
oordeeling, zie men Veenhof, Revelatie, 565-566 en 592-597.

8. In De ethische richting, 3-5, wijst Valeton als verschil tussen de ethischen en anderen op 

A.M. Brouwer, J.R. Slotemaker de Bruïne en anderen doet vermoeden dat de uit-
spraken van Van Dijk en Valeton ook voor de derde generatie ethische theologen 
gelden. De verschillen tussen hen, die zichzelf als ethische theologen beschouwden, 
waren niet gering.
 Deze diversiteit hangt samen met het eigensoortige karakter van wat men als 
de ethische theologie pleegt aan te duiden. Het was de ethische theologen name-
lijk niet te doen om een eigen theologisch stelsel, maar om een eigen theologisch 
uitgangspunt en een eigen theologische methode. Valeton heeft dit in zijn tijd her-
haaldelijk uitgesproken. Daarom heeft hij tegen het gebruik van de term ‘ethische 
theologie’ geprotesteerd. Die suggereert iets dat niet bestaat, namelijk een afgerond 
theologisch stelsel. Het ethisch beginsel heeft te maken met het uitgangspunt van de 
theologische arbeid, niet met het resultaat daarvan6.

Voor een goed begrip van deze theologie is het noodzakelijk in het oog te houden 
dat de term ‘ethisch’ hier niet betekent: in overeenstemming met de zedelijke ge-
woonten en gebruiken, zoals Valeton H. Bavinck terecht voorhield. ‘Dat de door 
God geopenbaarde waarheid ethisch is, wil zeggen dat zij zich richt tot het hart 
en niet in de eerste plaats tot het verstand van den mensch’7. Dit is inderdaad een 
omschrijving, waarmee men in het materiële gedeelte van de dogmatiek veel kan-
ten op kan, en daaruit zijn de verschillen tussen ethische theologen te verklaren. 
Tevens valt daaruit te verklaren dat de ethischen pas in 1921 zijn overgegaan tot het 
oprichten van een eigen vereniging, al hebben zij zich vóór die tijd wel enkele keren 
rondom een tijdschrift gegroepeerd8. De geringe organisatie-graad heeft overigens 
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het ontbreken van een ethische predikantenvereniging en eigen kerkelijke of theologische 
bladen. In 1909 gold dit inderdaad, met uitzondering van het stichtelijke tijdschrift Overden-
kingen. Maar van 1853-1858 verscheen Ernst en vrede. Tijdschrift voor de Nederlandsche 
Hervormde Kerk, dat zeker in de laatste jaargangen het duidelijke stempel van D. Chante-
pie de la Saussaye droeg. Dit geldt ook voor Protestantsche bijdragen tot bevordering van 
christelijk leven en christelijke wetenschap, dat van 1870-1874 verscheen. Na het overlijden 
van D. Chantepie de la Saussaye startten Valeton en La Saussaye het tijdschrift Studiën. 
Theologisch tijdschrift. Ook dit tijdschrift had een sterk ethisch karakter. Over Studiën en 
Overdenkingen zie men noot 13.

9. Valeton, De ethische richting, 36-37. Het thema van de blokvorming speelt in de gevonden 
correspondentie herhaaldelijk een rol.

10. ‘Voorrede’, in: D. Chantepie de la Saussaye, Beoordeeling, xxviii. Zie ook Geloof en theolo-
gie, 14-15. Het onderscheid tussen oudere en jongere ethischen is bij mijn weten in de jaren 
1878-1881 door A. Kuyper geïntroduceerd. Zie over de verhouding tussen Kuyper en de ethi-

ook te maken met een bepaalde theologische en kerkelijke politiek. De ethischen 
wilden hun beginsel in alle partijen laten doorwerken, en ze meenden dat blokvor-
ming deze politiek zou kunnen ondermijnen9.
 Ondanks het bovenstaande wordt in dit boek de term ‘ethische theologie’ ge-
hanteerd. Dat gebeurt niet omdat ik de onderlinge verschillen tussen de ethische 
theologen niet in het oog heb gehouden of omdat ik hun bezwaren tegen deze term 
niet zou willen honoreren. De term is echter zo ingeburgerd dat ik hem daarom 
handhaaf. Hij wordt echter niet gebruikt als aanduiding van een bepaald theologisch 
systeem, maar als aanduiding van een bepaalde manier van theologiseren zoals deze 
in de arbeid van D. Chantepie de la Saussaye, Valeton, Obbink en anderen tussen 
1850 en 1940 tot uiting kwam.

De latere ethischen

Het gaat in dit onderzoek niet over ethische theologen in het algemeen. Velen heb-
ben zich als ethisch theoloog beschouwd, waardoor het niet mogelijk is hen in één 
onderzoek te behandelen. Ik heb me beperkt tot de ethische theologen van de twee-
de generatie, de zogenaamde ‘jongere’ of ‘latere’ ethischen.
 Men kan de prealabele vraag stellen of dit onderscheid tussen oudere en jon-
gere ethische theologen terecht wordt gemaakt. Valeton immers heeft tegen deze 
‘bekende oorlogstaktiek’ geprotesteerd, omdat daarmee in zijn tijd ontrouw van de 
jongeren aan de theologie van D. Chantepie de la Saussaye, de vader der ethische 
theologie, werd aangeduid. Onderlinge verschillen verklaart hij uit de specialisa-
ties van de latere ethischen, die zich onderscheiden van die van La Saussaye Sr. 
Dat er verschilpunten zijn tussen hetgeen de jongeren in hun tijd als resultaat van 
wetenschappelijk onderzoek meenden te moeten beschouwen en wat door La Saus-
saye Sr. in zijn tijd als zodanig werd aanvaard, acht hij daarom niet verwonderlijk. 
Hij ontkent echter dat ‘men recht zou hebben om reeds op grond van bovenbe-
doelde verschilpunten van afwijking van, of zelfs gelijk het heet, van ontrouw aan 
het ethisch beginsel te spreken’10. Tegenover Valeton staan latere onderzoekers als 
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schen in deze jaren C. Augustijn, ‘Kuypers rede over “De hedendaagsche schriftcritiek” in 
haar historische context’, GTT 69 (1969) 18-31 en 81-108.

11. Veenhof, Revelatie, 81-89. Th.L. Haitjema, De richtingen in de Nederlandse Hervormde 
Kerk (2e geheel herziene en sterk uitgebreide druk; Wageningen z.j. (1953)) 224-240; O. 
Noordmans, Geestelijke perspectieven (Amsterdam 1930). Noordmans’ lezingen en artike-
len over de ethische theologie werden opgenomen in: Noordmans, Verzamelde werken, III. 
Ontmoetingen. De actualiteit der historie (Kampen 1981).

12. Veenhof, Revelatie, 81-89.
13. Op initiatief van La Saussaye startten hij en Valeton in 1875 het tijdschrift Studiën. Theo-

logisch tijdschrift. (La Saussaye, ‘J.J.P. Valeton’, Overdenkingen 20 (1912) 1-5, aldaar 2). 
Aanvankelijk hebben ze nog getracht mee te gaan werken aan het tijdschrift Bijdragen van 
G.H. Lamers en J. Cramer, maar dezen wilden daarvan niet weten, zie La Saussaye, ‘Josué 
Jean Phillipe Valeton (14 october 1848-14 januari 1912)’, in Jaarb.K.N.A.W. (1913) 37-55, 
aldaar 40. Sedert 1877 behoorde ook Van Dijk tot de redactie, in 1881 werd het tijdschrift 
opgeheven. Zie het ‘Slotwoord’ in STT 7 (1881) 421-422. Met Overdenkingen begonnen La 
Saussaye en Valeton in 1893 op initiatief van Valeton. Na het overlijden van La Saussaye 
werd dit tijdschrift voortgezet door leerlingen en geestverwanten.

14. Gunning aan Valeton in een brief van 6 februari 1894. Deze brief is opgenomen in A. de Lan-
ge, J.H. Gunning Jr. Brochures en brieven uit zijn Leidse tijd (1889-1899) (Kampen 1984) 
117-121, aldaar 120. Waar in deze studie gesproken wordt over Gunning, wordt altijd J.H. 
Gunning Jr. bedoeld.

Th.L. Haitjema, O. Noordmans en J. Veenhof, die zonder terughoudendheid spre-
ken over ‘de jongere ethische theologie’11. Van hen heeft Veenhof de vraag naar 
de verhouding van de latere ethischen tot de ethische vaderen het meest uitgebreid 
behandeld. Hij heeft zowel gewezen op overeenkomsten als op verschillen12. Het is 
duidelijk dat hier een belangrijke vraag ligt. De beantwoording daarvan is naast de 
beschrijving van de theologie van de latere ethischen de hoofdzaak van deze studie.

Tot de leerlingen en jongere geestverwanten van D. Chantepie de la Saussaye reken 
ik behalve de hier bestudeerde theologen onder anderen ook F.E. Daubanton, C.H. 
van Rhijn, J.H. Gerretsen, J.H.L. Roozemeyer en G. Wildeboer. Theologen echter 
als W.J. Aalders, J.R. Slotemaker de Bruïne, O. Noordmans en hun ethische tijdge-
noten publiceerden vooral na de Eerste Wereldoorlog. Zij hebben D. Chantepie de 
la Saussaye niet persoonlijk gekend en behoren mede daarom tot de derde generatie 
ethische theologen, die in dit boek buiten beschouwing wordt gelaten. Het gaat mij 
om de geestverwanten van D. Chantepie de la Saussaye die publiekelijk optraden 
tussen 1870 en 1920.
 Uit deze groep zijn drie belangrijke vertegenwoordigers gekozen. Valeton, La 
Saussaye en Van Dijk hebben alle drie theologische katheders bezet en zo invloed 
kunnen uitoefenen. Bovendien hebben zij gezamenlijk een theologisch tijdschrift 
uitgegeven en hebben Valeton en La Saussaye jarenlang een stichtelijk tijdschrift 
geredigeerd13. Hun onderlinge verbondenheid blijkt tevens uit de levenslange 
vriendschap die zij met elkaar hebben gehad. Ook tijdgenoten zagen in hen de 
belangrijkste vertegenwoordigers van de ethische theologie. Voor het besef van 
Gunning waren zij de ‘met recht geëerde’ theologen van hun dagen, zichzelf en 
Roozemeyer zag hij als de met ‘recht geëerde’ predikanten14. Jongere tijdgenoten 

01 H1.indd   1601 H1.indd   16 30-12-2019   14:1330-12-2019   14:13



17

15. A.G. Honig, “Ethisch” of gereformeerd. Eene studie (Utrecht 1914) 15. Van Rhijn, ‘In me-
moriam’ (1925), GG VI, 45, spreekt over een ‘driemanschap’.

16. W.C. van Unnik, ‘Isaac van Dijk’, in: Ernst en vrede, 146-170, aldaar 156.
17. Bezemer, Vinet, 217. G. Hulsman, Het ethisch beginsel en de ethische richting (Groningen 

1911) 23, spreekt van een ‘wereld van verwarring’.
18. A.M. Brouwer, Daniël Chantepie de la Saussaye. Eene historisch-dogmatische studie (Gro-

ningen 1905), stelling II: ‘De la Saussaye gebruikt het woord “ethisch” niet als afleiding 
van “ethiek” (zedekunde), maar in wijsgeerigen zin ter onderscheiding van “idealistisch” en 
“empirisch”, afgeleid van “ethos” in de beteekenis van het innerlijk wezen, de levenskern, 
des menschen’. Een soortgelijke opmerking bij Valeton, Een nieuw begin, 22.

19. C. Kruyskamp, Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal (10e druk; ‘s Gravenha-
ge 1976), I, s.v. ethisch.

20. De Lange, De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap, 33-34.

als A.G. Honig en M. van Rhijn noemen altijd deze drie, soms naast anderen, als 
degenen aan wie de wassende invloed van de ethische theologie is te danken15. Om 
deze reden, en vanwege het verschil in specialisatie, lijkt me de hier voorgestelde 
keuze representatief voor de tweede generatie ethische theologen.

Openbaring, Schrift en ervaring

Naar aanleiding van de verschillen in ethische kring heeft W.C. van Unnik de vraag 
gesteld naar de diepere eenheid die ethische theologen verbond16. Daarmee raakt 
Van Unnik de kern. Is het terecht dat men spreekt over een ‘conglomeraat van me-
ningen’ bij de tweede generatie ethische theologen?17. Of is er een gemeenschappe-
lijke kern te vinden bij hen die op het eerste gezicht inderdaad nogal verschillen? 
Wat wil het zeggen dat mensen als Valeton, Van Dijk en La Saussaye zich ethische 
theologen noemden? Wat betekent ethisch in de periode 1870-1920? In de loop van 
het onderzoek werd duidelijk dat deze gemeenschappelijke kern inderdaad aanwe-
zig is: dat wat hen verbond wordt gevonden door te vragen naar de betekenis van 
het ‘ethisch beginsel’.
 A.M. Brouwer heeft getracht, daarin door anderen nagevolgd, de betekenis van 
het begrip ‘ethisch’ langs etymologische weg te verduidelijken. ‘Ethisch’ leidt hij af 
van het Griekse hJoV. De term wordt zijns inziens gebruikt ter onderscheiding van 
begrippen als ‘idealistisch’ en ‘empirisch’18. Later heeft men het begrip ‘ethisch’ 
wel omschreven met de veel modernere term ‘existentieel’, hetgeen er, naar ik aan-
neem, toe geleid heeft dat Van Dale de ethische richting omschrijft als een richting 
waarin de innerlijke ervaring, hetzij van het goede, hetzij van verlossing en zonden-
vergeving, op de voorgrond wordt gesteld19. De Lange heeft echter gewezen op een 
analoog gebruik van deze terminologie in de Duitse theologie-geschiedenis, met 
name bij R. Rothe. Ethisch zijn al die zaken, die het gevolg zijn van het zedelijke 
en religieuze vrije zelfbepalende handelen van de mens, en het ethische staat tegen-
over het natuurlijke, dat het produkt is van de onbewuste krachten van de natuur. 
Zo wordt deze terminologie ook bij D. Chantepie de la Saussaye en Gunning ge-
bruikt20. Daarmee blijft overigens onduidelijk wat de bekende formule ‘de waarheid 
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21. Ph.J. Hoedemaker, Handboek voor het onderwijs in het Oude Testament ten dienste van 
de catechisatie, het huisgezin en de zondagschool, tevens leiddraad bij het onderzoek der 
Heilige Schrift (Amsterdam 1885) 29-33. Hierop werd ik attent gemaakt door J. Veenhof, 
die zijn eigen bevindingen publiceerde in ‘Openbaring. Geschiedenis. Bijbel. Drie kernmo-
menten van de theologie van Hoedemaker in hun onderlinge samenhang’, in: G. Abma en J. 
de Bruijn (red.), Hoedemaker herdacht (Baarn 1989) 135-154, aldaar 137-138.

22. In een brief aan Bavinck van 1 oktober 1884, Archief Vrije Universiteit. Deze brief werd ge-
deeltelijk gepubliceerd in R.H. Bremmer, Herman Bavinck als dogmaticus (Kampen 1961) 

is ethisch’ betekent. De betekenis daarvan kwam ik op het spoor via Ph.J. Hoedema-
ker, die ‘ethisch’ afleidt van het Griekse hJoV, en het plaatst tegenover de paJoV, 
de blinde natuurkracht. Hij betrekt dit echter niet alleen op het handelen van de 
mens, maar ook op het handelen van God. Toegepast op de openbaring betekent 
dit volgens Hoedemaker dat deze weliswaar bovennatuurlijk is, maar een zedelijk 
karakter heeft omdat God een persoonlijkheid is, en geen blinde natuurkracht die 
met noodzakelijkheid handelt. Dit heeft effect op de wijze waarop de mens met 
de openbaring geconfronteerd wordt. God gedraagt zich tegenover zijn schepselen 
niet alsof zij niet bestaan, of anders zijn dan Hij ze gemaakt heeft. De mens wordt 
in zijn vrijheid en verantwoordelijkheid door God ten volle serieus genomen. Dit 
mag, aldus Hoedemaker, onze beschouwing van de natuur, het wonder en de Schrift 
mede bepalen21. Het komt me voor dat deze benadering van het begrip ethisch niet 
geplaatst moet worden tegenover de benadering die het accent legt op het feit dat 
de openbaring de mens raakt in de kern van zijn existentie: vanuit een verschillende 
optiek wordt hetzelfde aangeduid. De eerste benadering, die van Hoedemaker, legt 
het accent op de aard van het handelen van God, de andere heeft het effect daarvan 
op de mens op het oog.

Dit betekent dat waar gevraagd wordt naar datgene wat de latere ethischen verbond, 
gevraagd wordt naar de rol die deze visie op de verhouding tussen God en mens 
speelt in hun oeuvre. Gelet op de brochures die Valeton aan het ethisch beginsel 
gewijd heeft, wordt deze vraag hier toegespitst op de visie van de latere ethischen 
op de verhouding tussen openbaring, Schrift en ervaring.
 Met deze vraagstelling wordt een groot gedeelte bestreken van wat in de dog-
matiek de prolegomena wordt genoemd. Deze spelen in het oeuvre van de latere 
ethischen een belangrijke rol. Daarom is het mogelijk aan de hand van deze vraag-
stelling een belangrijk aspect van het theologisch denken van deze latere ethische 
theologen in kaart te brengen, hun onderlinge verwantschap en de verschillen die 
er tussen hen bestaan op te sporen, en hun verhouding tot de ethische vaderen te 
bepalen. Dit is de nadere invulling van het reeds aangegeven onderzoeksthema.

Ik besef dat ik met een systematische vraagstelling het oeuvre benader van theo-
logen, die geen dogmatici waren in die zin dat zij hun gedachten over de voorvragen 
nergens systematisch uiteen hebben gezet. Meestal kwamen aspecten van de hier 
behandelde themata aan de orde in geschriften die met een ander doel geschreven 
werden dan de dogmatische behandeling van de voorvragen. La Saussaye zelf had 
om deze reden bezwaar tegen het boek dat Bavinck aan zijn vader heeft gewijd, daar 
die zijn gedachten nooit systematisch uiteen had gezet22. Dit wil echter niet zeggen
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93-94. Interessant is dat La Saussaye, blijkens de correspondentie met N. Beets in 1874, te-
leurgesteld was over hetgeen hij aan ‘Dogmatische aanteekeningen’ uit de nalatenschap van 
zijn vader wist samen te stellen. Onder deze titel werden ze door La Saussaye gepubliceerd 
in PB 5 (1874) 121-136 en 236-266. De correspondentie met Beets berust in de UB te Leiden 
onder nummer Ltk Beets 1.

23. De term orthodoxie wordt in deze studie gebruikt ter aanduiding van confessionele en gere-
formeerde theologen.

24. Zie over het archief Valeton W. van den Hoorn, ‘De collectie Valeton’, DNK nr 7 (maart 
1980) 55.

dat zij zich op de voorvragen niet hebben bezonnen en dat resultaten van die be-
zinning niet telkens doorklinken in hun oeuvre. Binnen de grenzen, die opgelegd 
worden door het feit dat geen van de drie zijn gedachten over de voorvragen in een 
systematisch handboek heeft neergelegd, is het daarom mogelijk een min of meer 
helder beeld te krijgen van de dogmatische positie die zij hebben ingenomen.

We stuiten met deze benadering op een belangrijk thema in de theologie van de 
tweede helft van de negentiende eeuw. Zowel ter linker als ter rechter zijde heeft 
men zich uitvoerig bezonnen op de vragen rondom de openbaring. Sedert het op-
treden van A. Pierson in de tweede helft van de jaren zestig zochten moderne theo-
logen hartstochtelijk naar een nieuwe fundering van hun geloof in God en naar een 
omschrijving van de inhoud daarvan, terwijl Bavinck een kwart van zijn Gerefor-
meerde dogmatiek aan de zogenaamde voorvragen wijdde. Eenzelfde belangstelling 
voor deze vragen overheerste ook het theologisch denken in Duitsland. Dit maakt 
het mogelijk en zinvol de hier bestudeerde theologen te vergelijken met theologisch 
gevormde tijdgenoten van moderne en orthodoxe zijde23.

Bronnen

Het oeuvre van de hier bestudeerde theologen is in het algemeen goed toegankelijk. 
Dat geldt in het bijzonder voor het oeuvre van Van Dijk, wiens werken in 1917 
gebundeld werden. Maar ook de meeste artikelen van La Saussaye en Valeton zijn 
gemakkelijk te raadplegen. Een incomplete bibliografie van Valeton verscheen na 
zijn overlijden, van La Saussaye en Van Dijk is er tot nog toe geen. Hun belangrijk-
ste publicaties zijn in de literatuurvermelding opgenomen.
 In het Valeton-archief berusten veel brieven van en aan Valeton. Vooral de cor-
respondentie met Gunning en Van Dijk is voor deze studie van belang. Een vluch-
tige bestudering van Valetons nagelaten collegedictaten leerde dat deze geen gege-
vens met betrekking tot de visie op openbaring en Schrift aan het licht brengen, die 
niet tevens in zijn gepubliceerde oeuvre te vinden zijn. Van belang zijn wel enkele 
onuitgegeven manuscripten van lezingen die Valeton heeft gehouden24.
 Van La Saussaye zijn aanzienlijk minder archivalia bewaard gebleven. Interes-
sant bleek vooral de correspondentie met N. Beets. Helaas heb ik de correspon-
dentie tussen Valeton en La Saussaye, die 400 tot 500 brieven heeft omvat, niet 
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25. Van de correspondentie met Valeton wordt door La Saussaye melding gemaakt in ‘Valeton’, 
in: Jaarb.K.N.A.W. 1913, 38.

26. Schriftelijke mededeling van mr. W. Briët te Ede, mede namens de andere familieleden, ge-
dateerd 9 oktober 1984. In het algemeen was La Saussaye zeer spaarzaam met mededelingen 
over het persoonlijk leven, wellicht heeft hij de meeste correspondentie vernietigd.

27. Deze brieven bevinden zich in het Valeton-archief bij het theologisch instituut van de rijks-
universiteit te Utrecht. Mevrouw A. van Dijk-Huurman, weduwe van Van Dijks kleinzoon 
Isaac Hubertus van Dijk, schreef me op 12/8/1983 dat zij geen familiebescheiden bezat. 
Mevrouw A.J. van der Werk-van Dijk deelde in diezelfde tijd desgevraagd telefonisch mee 
dat zij evenmin archivalia van haar grootvader bezat.

28. Het Album Studiosorum van de Groninger universiteit vermeldt niemand met deze naam. In 
Van Alphens Nieuw kerkelijk handboek komt de naam evenmin voor, en voor zover bekend 
heeft Van der Klashorst niet in Groningen gewoond. Na afsluiting van dit onderzoek heb ik 
het dictaat overhandigd aan de bibliothecaris van de universiteit te Groningen.

29. Noordmans, Geestelijke perspectieven (Amsterdam 1930); Haitjema, De richtingen, 80-101.
30. Haitjema, ‘De huidige Nederlandse theologie en Karl Barth’, KTh 2 (1951) 9-26. In de bun-

del voor Van Rhijn publiceerden E.L. Ruitenberg, J.J. Stam, W.H. van de Pol, G.C. van Nif-
trik, H.W. Obbink, A.F.N. Lekkerkerker, W.C. van Unnik, G.Ph. Scheers en A. de Willigen.

kunnen terugvinden25. In het Valeton-archief bevinden zich slechts 8 brieven aan La 
Saussaye van Valeton, daar gedeponeerd door La Saussaye’s dochter M. Briët-de 
la Saussaye op verzoek van M. van Rhijn. Van meer correspondentie is de familie 
niets bekend26.
 Van Van Dijk heb ik eveneens weinig brieven kunnen vinden. Van deze zijn de 
25 brieven aan Valeton het belangrijkste27. Interessant is een collegedictaat waar 
ik toevallig op stuitte. Het werd samengesteld door M.A.H. van der Klashorst en 
betreft het college godsdienstwijsbegeerte uit 1892. Het lijkt waarschijnlijk dat dit 
een woordelijk opgenomen dictaat is, daar enkele gedeelten geheel overeenkomen 
met (delen van) artikelen van Van Dijk. Voor de vraagstelling van deze studie is dit 
dictaat van groot belang, aangezien Van Dijk hier thema’s uit de openbaringsproble-
matiek aan de orde stelt waarover hij zich elders niet heeft uitgelaten. Een overzicht 
van de inhoudsopgave van dit dictaat is als bijlage aan deze studie toegevoegd28.

Tussen 1870 en 1920 zijn veel artikelen en brochures over de latere ethische theo-
logen verschenen. Ze weerspiegelen vaak de richtingenstrijd in de Nederlandse 
Hervormde Kerk en daarbuiten, die in de hier beschreven periode steeds heftiger 
werd. Voor een goed begrip van de toenmalige verhoudingen zijn deze geschriften 
onmisbaar, als bron van kennis van de theologie van de latere ethischen zijn ze in 
het algemeen van minder waarde. Ik heb me beperkt tot verwijzingen naar de be-
langrijkste tijdgenoten van de hier bestudeerde theologen.
 Na deze stroom publicaties werd het stil rondom de jongere ethische theo-
logen. Noordmans heeft er in enkele artikelen zijdelings aandacht aan geschonken 
en Haitjema gaf in 1934 een schets van de theologie van La Saussaye29. Na de 
Tweede Wereldoorlog opende Haitjema een hernieuwde discussie over de ethische 
theologie met zijn stelling dat deze theologie thans (1950) verouderd is. Daarop 
wordt gereageerd in de feestbundel voor M. van Rhijn30. In de jaren hierna werd 
slechts zijdelings aandacht besteed aan de latere ethischen, onder anderen door 
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31. Veenhof, Revelatie, 81-89; Haitjema, De nieuwere geschiedenis van Neerlands kerk der 
hervorming. Van gereformeerde kerkstaat tot Christus-belijdende volkskerk (‘s-Gravenhage 
1964) 214-221; Bezemer, Vinet, 214-238.

32. J.A. Loader, Die etiese ou-testamentici in Nederland tussen 1870 en 1914. Deze studie is niet 
in de handel. De titelbladzijde vermeldt geen plaats van uitgave, wel de vermelding ‘maart 
1984’. Loader promoveerde hierop aan de Universiteit van Suid-Afrika. J.A. Stoop trad op 
als promotor. Naast enkele particulieren bezit alleen de U.B. te Groningen een exemplaar. De 
Lange, De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap.

Bezemer, Veenhof en opnieuw Haitjema31.
 In de laatste jaren zijn enkele belangrijke boeken en artikelen over de ethische 
theologie verschenen. Vooral de kerkhistorische dissertatie die de Zuid-Afrikaanse 
oudtestamenticus J.A. Loader wijdde aan Valeton en Wildeboer is voor dit onder-
zoek van waarde. A. de Lange promoveerde in 1987 op een studie over de verhou-
ding tussen godsdienstwetenschap en theologie bij Gunning. Voor de kennis van de 
verhouding tussen de latere ethischen en hun oudere tijdgenoot biedt dit boek veel 
materiaal32.
 Veel literatuur over de latere ethischen is generaliserend en vertoont een selec-
tief en oppervlakkig gebruik van de geschriften van de hier bestudeerde theologen. 
Een theologisch-historische studie, waarin getracht wordt de latere ethischen in hun 
theologisch streven te verstaan onafhankelijk van de voortdurende kerkelijke en 
theologische strijd, ontbreekt tot nog toe.

De opbouw van het boek

In het tweede hoofdstuk wordt een schets gegeven van de theologische situatie aan 
het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Deze schets is toe-
gespitst op de vraag naar de prolegomena. In het daarop volgende hoofdstuk komt 
het theologisch denken van Valeton aan de orde. Van de hier bestudeerde theologen 
heeft hij zich het meest uitgelaten over het ethisch beginsel en via zijn geschriften 
wordt daardoor een goed beeld verkregen van het zelfbewustzijn van de ethischen 
tussen 1870-1920. Bovendien is hij meer dan de beide anderen betrokken geraakt 
in polemieken, waardoor tevens een helder beeld ontstaat van de verhouding tot 
tijdgenoten. In het vierde en vijfde hoofdstuk komen respectievelijk La Saussaye en 
Van Dijk aan de orde. Elk van deze drie hoofdstukken begint met een biografische 
schets van de daarin behandelde theoloog, waarin wordt getracht hem als mens en 
als theoloog te typeren. De volgende paragrafen bieden een nadere invulling van die 
karakteristiek aan de hand van de reeds verwoorde systematische vraagstelling. Het 
zesde hoofdstuk bevat de conclusies.
 De opzet van de hoofdstukken III tot en met V vertoont onderlinge verschil-
len. Er werd naar gestreefd deze opzet niet te ontlenen aan het een of andere dog-
matische handboek, maar aan leven en werk van die bestudeerde theologen zelf.
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1. K. Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte (14e druk; Tübingen 1976) 471-475 en 521-
524. Zie ook K. Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte 
und ihre Geschichte I-II (Hamburg z.j.(1975, Siebenstern-Taschenbuch 177-178)), aldaar II, 
574-575. Een poging tot synthese van het leven rond de eeuwwisseling geeft J. Romein, Op 
het breukvlak van twee eeuwen. De westerse wereld rond 1900 I-II (2e, geïllustreerde druk; 
Amsterdam 1976).

2. Over de wet van 1876 zie men G.E. Meuleman, De godgeleerdheid volgens de wet op het ho-
ger onderwijs van 1876 (Amsterdam 1982) en De Lange, De verhouding tussen dogmatiek 
en godsdienstwetenschap, 92-99.

Hoofdstuk II   HIstorIscHe orIëntatIe

Inleiding

Het publieke optreden van de hier bestudeerde theologen viel tussen 1871 en 1922. 
In 1871 promoveerden La Saussaye en Valeton, en in 1922 publiceerde Van Dijk 
zijn laatste boek, een studie over Socrates. Deze jaartallen markeren tevens een min 
of meer duidelijk af te bakenen periode in de geschiedenis van de theologie.
 Vanaf 1870 is een toenemende aandacht voor de historische disciplines in de 
theologie te constateren, die gepaard ging met een afnemende belangstelling voor 
dogmatiek en filosofie. De geestelijke en politieke schok die de eerste wereldoorlog 
in Europa te weeg bracht, wordt algemeen als een keerpunt in de theologie-geschie-
denis gezien.
 Als belangrijkste theologen uit deze decennia gelden A.B. Ritschl (1822-1889), J. 
Wellhausen (1844-1918), A. von Harnack (1851-1930) en E.P.W. Troeltsch (1865-
1923). Hun arbeid stelde aan de theologie nieuwe vragen. Thema’s die de theo-
logische discussie beheersten waren: de verhouding tussen dogmatiek en ethiek, 
de historische betrouwbaarheid van Oude en Nieuwe Testament, en de verhouding 
tussen het christelijke geloof en de niet-christelijke godsdiensten1.
 Voor de filosofie is de herlevende belangstelling voor I. Kant (1724-1804) ken-
merkend. Daardoor ontving ook de theologie nieuwe impulsen en kwam de vraag 
naar het wetenschappelijke karakter van de theologie in het brandpunt van de be-
langstelling te staan. In Nederland kreeg deze vraag een geheel eigen actualiteit 
door de wet op het hoger onderwijs van 1876. Deze wet bepaalde dat dogmatiek 
en praktische godgeleerdheid voortaan werden toevertrouwd aan door de kerken te 
benoemen hoogleraren, de overige theologische disciplines, aangevuld met gods-
dienstwijsbegeerte en godsdienstwetenschap, werden toevertrouwd aan staatshoog-
leraren. Hoewel staatsrechtelijke motieven de aanleiding vormden tot deze hervor-
ming van het hoger onderwijs, speelden in de reacties van theologische zijde vooral 
wetenschapstheoretische motieven een rol2.

In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van de theologische situatie aan het einde 
van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Volledigheid wordt niet 
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nagestreefd. De bedoeling ervan is een achtergrond te schetsen voor de beschrij-
ving van de visie op openbaring, geloof en ervaring van Valeton, Van Dijk en La 
Saussaye, die in deze studie centraal staat. Daarom krijgen speciaal die aspecten 
aandacht, die voor een goed begrip van hun theologisch streven noodzakelijk zijn. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de herlevende belangstelling voor Kant, de 
godsdienstwetenschap, de moderne theologie in Nederland, de gereformeerde theo-
logie en de Utrechtse apologetische school.

Heroriëntatie op Kant

Door het optreden van Kant is een nieuwe relatie tussen geloof en wetenschap ont-
staan3. De oude tweedeling natuur-bovennatuur werd vervangen door de tweedeling 
tussen de fenomenale en de noumenale wereld. Kennis van deze werelden wordt 
volgens Kant op verschillende wijze verkregen. De fenomenale wereld wordt ge-
kend door de theoretische, de noumenale wereld door de praktische rede. Daarmee 
wordt de oude synthese tussen theologie en natuurwetenschap, tussen geloof en 
rede, vervangen door een boedelscheiding tussen beide. Het is vooral F.A. Lange 
(1828-1875) geweest die met zijn boek Geschichte des Materialismus (1866) de 
stoot tot een herbezinning op Kant gegeven heeft. Lange trachtte daarin te bewijzen 
dat materialisme als werkhypothese voor de wetenschap onontbeerlijk is, maar dat 
het ongeschikt is om er een metafysica op te bouwen. Zijn boek stond, met het werk 
van O. Liebmann (1840-1912) en H. von Helmholtz (1821-1894), aan het begin 
van een onoverzienbare stroom Kant-literatuur. Grote invloed oefende R.H. Lotze 
(1817-1881) uit met zijn boek Mikrokosmos, waarin hij metafysica en menselijke 
vrijheid trachtte te verbinden met de toenmalige stand van zaken in de natuurwe-
tenschappen.

Ook binnen de theologie werd de invloed van de herbezinning op Kant merkbaar, 
als eerste bij Ritschl, die deze herbezinning vruchtbaar maakte voor de theologie. 
Velen traden in zijn voetsporen, zij het dat er van een eigenlijke school geen sprake 
was. Maar het grote thema voor de theologie was gesteld en werd steeds opnieuw 
beantwoord: de verhouding tussen geloof en wetenschap. Aan een zeker dualisme 
tussen deze twee is geen van de door de herbezinning op Kant beïnvloede theologen 
ontkomen. Van hen was het met name W. Herrmann (1846-1922), die op de ethische 
theologie invloed heeft uitgeoefend.

De kennistheoretische problemen kwamen dus in het centrum van de belangstelling 
te staan. Hiervan getuigen ook de twee ‘scholen’ die uit deze herbezinning op Kant 
voortkwamen, de Marburgse en de Badense school4. De leidende figuren binnen de 

3. A.W. Musschenga, ‘Boedelscheiding een noodzaak? Over de verhouding tussen theologie 
en natuurwetenschap’, GTT 86 (1986) 131-154.

4. H. Lübbe, ‘Neokantianismus’, in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart IV (3e druk; 
Tübingen 1960) en H.J. Störig, Geschiedenis van de filosofie I-II (Utrecht-Antwerpen 1972), 
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eerste school waren H. Cohen (1842-1918) en P. Natorp (1854-1924). Het Badens 
neokantianisme kende W. Windelband (1848-1915) en H. Rickert (1863-1936) als 
belangrijkste vertegenwoordigers. We zullen zien hoe met name deze laatste school 
invloed op de latere ethischen heeft uitgeoefend. Windelband en Rickert pleitten 
voor een zelfstandige fundering van en een juiste onderlinge afbakening tussen de 
verschillende wetenschappen. De natuurwetenschappen zijn volgens Windelband 
gericht op algemene wetten, en daarom ‘nomothetisch’. De cultuurwetenschappen 
daarentegen zijn gericht op het bijzondere, het eenmaal voorkomende, het indivi-
duele. Deze worden door Windelband ‘idiografische’ wetenschappen genoemd. 
Door deze verschillende geaardheid verschilt ook de methode van de beide soorten 
wetenschappen. De cultuur- of geesteswetenschappen bestaan niet zonder een zeer 
persoonlijke inbreng van de onderzoeker. Windelband spreekt in dit verband over 
waarde en waarderingsoordeel. Er zijn transcendentale, niet uit de gegeven ervaring 
af te leiden waarden, ideële wetten op het gebied van het ware, het zedelijke en het 
schone. Zij staan buiten de tijd, ze gelden onafhankelijk van alle ervaring. Aan deze 
wetten moet het oordeel in de geesteswetenschappen voldoen.

Godsdienstwetenschap

Een tweede belangrijk fenomeen in de theologie tussen 1870-1920 is de opbloei van 
de godsdienstwetenschap5. Als theologische discipline heeft zij dan nog slechts een 
korte geschiedenis: het wijsgerig denken over de godsdienst als een aparte, onder de 
filosofische faculteit thuisbehorende en los van theologische vooronderstelling be-
staande discipline, is pas in de 18e eeuw ontstaan, toen de zij zich emancipeerde uit 
het klassieke schema van de natuurlijke en geopenbaarde godsdienst. Godsdienst, 
ook het christendom, werd tot object van de ratio. Velen zagen de bestaande gods-
diensten als ontwikkelingsvormen van de natuurlijke godsdienst.
 Van belang voor de ontwikkeling van het vak waren de ontdekkingen op het ge-
bied van de archeologie, de linguïstiek, de filologie, de mythologie en de folklo-
re. Deze ontdekkingen schiepen de mogelijkheid de rationalistische godsdienst-
wijsbegeerte een empirische, historische basis te geven. Op grond daarvan kwamen 
sommigen tot de samenstelling van een ‘Allgemeinbegriff der Religion’, waaraan 

aldaar II, 171-179. Over Ritschl zie men H. Berkhof, 200 Jahre Theologie. Ein Reisebericht 
(Neukirchen-Vluyn 1985) 123-136.

5. Zie hierover J.G. Platvoet, ‘Drie stromingen in de godsdienstwetenschap: een korte geschie-
denis van dit vak’, in: D.J. Hoens e.a., Inleiding tot de studie van godsdiensten (Kampen 
1985) 45-60; Th. Mahlmann, ‘Was ist Relgionsphilosophie? Versuch einer Ortsbestim-
mung’, in: Denkender Glaube. Festschrift für Karl Heinz Ratschow (Berlin-New York 1976) 
309-330; H.J. Heering, Inleiding tot de godsdienstwijsbegeerte (Meppel-Amsterdam 1976) 
en J. Waardenburg, Classical approaches to the study of religion. Aims, methods and theo-
ries of research I-II (The Hague 1973). Waardevol zijn nog steeds de opmerkingen die La 
Saussaye maakt over de geschiedenis van het vak in zijn Lehrbuch der Religionsgeschichte 
I-II (Freiburg 1887-1889), aldaar I, 2-7.
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ook het christendom onderworpen werd. ‘Algemeene godsdienstkennis is … de grond-
slag en tegelijk de toetssteen van het wijsgeerig onderzoek naar het wezen en den oor-
sprong der religie’6. F.Max Müller (1823-1900) was degene die aan het begin van de 
grote opbloei van de godsdienstwetenschap stond. Zijn vaardige pen en zijn grote ge-
leerdheid maakten de godsdienstwetenschap al snel in brede kringen populair7. In de 
Nederlander C.P. Tiele (1830-1902) vond hij een bekwame medestander.

Men kan binnen de wetenschap die de godsdienst tot object maakt drie verschillen-
de, haast aparte disciplines onderkennen. In de negentiende eeuw waren deze nog 
nauw met elkaar verbonden. De oudste is de godsdienstwijsbegeerte, die tegen-
woordig niet meer tot de godsdienstwetenschap gerekend wordt8. Daarnaast wordt 
gesproken van godsdienstgeschiedenis en vergelijkende godsdienstwetenschap (of 
godsdienstfenomenologie).
 In de godsdienstwetenschap onderscheidt men drie stromingen. Aanhangers van 
de zogenaamde reductionistische stroming trachten de godsdienst te herleiden tot 
binnenwereldlijke verschijnselen. Men wijst op gevoelens van dankbaarheid ten 
opzichte van grote mensen, op de menselijke angsten of op priesterbedrog als de 
verklaringsgrond van de godsdienst. Tot hen behoorden in de vorige eeuw onder 
anderen A. Comte (1798-1857), H. Spencer (1820-1903) en E.B. Tylor (1832-
1917). Aanhangers van de zogenaamde religonistische stroming, wortelend in de 
Romantiek, gaan bij de beoefening van de godsdienstwetenschap uit van enkele 
axioma’s: het behoort tot de natuur van de mens godsdienstig te zijn; godsdienst is 
de oorsprong en het hart van alle cultuur en geen achterhaalde fase daarvan; er is 
een buitenzinnelijke werkelijkheid waarvan de mens afhankelijk is. Schleiermacher 
en de reeds genoemde Max Müller behoorden tot de bekendste vertegenwoordigers 
van deze stroming. Via het werk van R. Otto (1869-1937) oefent deze stroming nog 
steeds grote invloed uit. Vanaf 1950 treedt de zogenaamde empirische stroming in 
de godsdienstwetenschap naar voren, die hier niet van belang is.

De opbloei van de godsdienstwetenschap in de vorige eeuw heeft aan de theolo-
gie nieuwe vragen gesteld. Wanneer de kennis van andere godsdiensten toeneemt, 
rijst de vraag naar het eigene en het gemeenschappelijke in de verschillende gods-

6. C.P. Tiele, ‘Het wezen en de oorsprong van den godsdienst’, TT 5 (1871) 373-406, aldaar 
380.

7. Over Müller zie men H. Rau (ed.), F.Max Müller. What he can teach us (Bombay 1974).
8. Zie D.C. Mulder, ‘Het vak en zijn afgrenzing’, in: D.J. Hoens e.a., Inleiding tot de studie van 

godsdiensten, 35-44, aldaar 43-44. H.W. Obbink, ‘Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye 
(1848-1920)’, in: Ernst en vrede, 100-120, aldaar 110, noemt La Saussaye als de eerste die 
een besliste scheiding tussen godsdienstwetenschap en godsdienstwijsbegeerte heeft aange-
bracht. Deze constatering is onjuist. Zie Is. van Dijk, ‘De eischen der historie en de eischen 
der wijsbegeerte op het gebied der godsdienstwetenschap’ (1883), GG I, 387-420, aldaar 
391, waar hij erop wijst dat de splitsing tussen een historisch en een wijsgerig deel van de 
godsdienstwetenschap in die dagen, ‘vrij algemeen’ is. Hij schreef dit 4 jaar voor de verschij-
ning van La Saussaye’s Lehrbuch
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diensten9. En waar de godsdienst als een historisch bepaald verschijnsel benaderd 
wordt, is de vraag naar het absoluut karakter van het christendom onontkoombaar. 
Deze vraag is door Troeltsch wellicht het diepste doordacht10.

Nederlandse theologie

In Nederland beleefden de beide uitersten in kerk en theologie rond 1870 een be-
langrijke fase in hun bestaan11. Modernen worstelden om een nieuwe fundering en 
formulering van het godsgeloof. De gereformeerden begonnen in kerk en theolo-
gie een steeds voornamer rol te spelen. De Utrechtse apologetische school van J.I. 
Doedes (1817-1897) en J.J. van Oosterzee (1817-1882) en de Groninger theologie 
waren over hun hoogtepunt heen. De ethische theologie ging onder leiding van La 
Saussaye,Van Dijk en Valeton een bloeiperiode tegemoet en nam langzamerhand de 
plaats van beide laatstgenoemde richtigen in. Na de Eerste Wereldoorlog verander-
de er veel. De ethischen trachtten hun verhouding tot de opkomende dialectische 
theologie te bepalen, de gereformeerden gingen een periode van consolidatie en 
interne spanning tegemoet, en de modernen modificeerden onder invloed van K.H. 
Roessingh (1886-1925) en G.J. Heering (1879-1956) belangrijke uitgangspunten 
van het klassiek modernisme.
 Met deze laatste theologische richting begint het volgende overzicht van de 
theologie in Nederland. Aan deze stroming wordt bovendien de meeste aandacht 
geschonken, want in sterke mate heeft juist de moderne theologie het theologisch 
klimaat tussen 1870 en 1920 bepaald.

De moderne theologie

Rond 1870 verkeerde de moderne theologie in een crisis. De door C.W. Opzoomer 
(1821-1892) en J.H. Scholten (1811-1885) verdedigde verbinding tussen geloven 
en weten bleek niet langer houdbaar12. A. Pierson (1831-1896), jarenlang de grote

9. Interessant zijn de historische parallen die La Saussaye aanwijst in ‘Die vergleichende Re-
ligionsforschung und der religiöse Glaube. (Ein Vortrag)’ (1897), Portretten en kritieken 
(Haarlem 1909) 337-367, aldaar 344-347.

10. Zie J. Klapwijk, Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het his-
torisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch (Assen 1970).

11. Een algemeen overzicht van de Nederlandse theologie in het hier beschreven tijdvak biedt 
A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie 
in de negentiende en twintigste eeuw (Kampen 1974).

12. Zie over de moderne theologie K.H. Roessingh, ‘De moderne theologie in Nederland. Hare 
voorbereiding en eerste periode’, in: K.H. Roessingh, Verzamelde werken. Bijeengebracht 
en van een inleidend overzicht voorzien door dr. G.J. Heering I-V (Arnhem 1926-1927), 
aldaar I, 1-182; idem, ‘Het modernisme in Nederland’, Verzamelde werken IV, 231-385 en B. 
Klein Wassink en Th.M. van Leeuwen (red.), Tussen geest en tijdgeest. Denken en doen van 
vrijzinnig protestanten in de afgelopen honderd jaar (Utrecht 1989). Over Roessingh, leer-
ling en opvolger van La Saussaye zie men H.J. Adriaanse (red.), Karel Hendrik Roessingh. 
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popularisator van Opzoomers gedachtengoed, was één der eersten die deze crisis 
verwoordde. Hij legde zijn ambt als predikant neer, en de polemiek die daarop 
volgde, maakte de crisis voor een groot publiek zichtbaar. Kernachtig formuleerde 
Pierson het probleem waarin de moderne theologie verzeild was geraakt in zijn bro-
chure Gods wondermacht en ons geestelijk leven : ‘Te bidden: geef mij een gezond 
lichaam – supranaturalisme. Te bidden: geef mij een rein hart – goed modern’13. Het 
anti-supranaturalisme, zo kenmerkend voor de wetenschap in de tweede helft van 
de vorige eeuw, liet zich zijns inziens niet verzoenen met het geloof in een liefde-
volle Vader. En juist deze verzoening werd in de moderne theologie nagestreefd. 
Pierson stelde de zwakheid van dit monisme aan de kaak, en daarmee werd de mo-
derne theologie in de hartader getroffen. Het moderne godsbeeld was een ander dan 
het bijbelse. ‘De doodelijke tegenspraak in het hoofddogma der moderne theologie 
is deze: God is Vader-Souverein, twee begrippen die elkander uitsluiten’14.
 Van alle kanten brak nu de kritiek op de ‘scholastieke modernen’ los. Intellectua-
lisme, monisme en optimisme, kenmerken van de theologie van de moderne vade-
ren, stonden onder grote druk. Velen meenden dat geloven en weten niet onder één 
noemer gebracht konden worden. Sommigen kozen voor een zò radicale scheiding 
van geloven en weten, van levensbeschouwing en wereldbeschouwing, dat men 
sprak over de ‘atheïstische nuance’ van de godsdienst, over ‘positivistische moder-
nen’. Voor hen was het een volkomen open vraag hoe God zich verhoudt tot natuur 
en geschiedenis. Alle nadruk kwam te liggen op het zedelijke, dus op de persoonlij-
ke ervaring, met als gevolg dat de godsdienst dreigde te vervloeien in zedelijk idea-
lisme. L.W.E. Rauwenhoff (1828-1889) sprak in dit verband van een vlucht voor de 
natuurwetenschappen. Met hem protesteerden mensen als A. Kuenen (1828-1891) 
tegen deze geestesrichting. Zij wilden blijven spreken over een ‘hogere macht’, 
over God. In A. Bruining herleefde zelfs iets van Scholtens geest. Onvoorwaardelijk 
bestreed hij het beroep op de stem Gods in het geweten en het hiermee samenhan-
gende individualisme. Godsdienst was voor hem een denken over de werkelijkheid, 
daarom was het de taak der theologie het bestaan van God denkend te rechtvaardi-
gen.
 Rond 1890 begon het geestelijk klimaat in de moderne kring te veranderen. Niet 
alleen kwam er aandacht voor de sociale vragen, maar ook de religieuze beleving 
veranderde. ‘Voor de opperheerschappij van het natuurwetenschappelijk bepaalde 
denken begon het einde te naderen; de gulden dagen van een nieuw Idealisme, nu 
eens zoo, dan weer anders aangedaan en van een nieuwe Romantiek, vol intuïtieve 
en irrationeele elementen, keerden weder’15. Men sprak van ‘malcontenten’, later 
van ‘rechtsmodernen’. Roessingh onderscheidt, bij alle verschillen die er tussen 
modernen uit die dagen aan te wijzen zijn, drie algemene tendenties. Het evoluti-
onistisch optimisme maakte plaats voor een bitterheid over de wereld en over de 

Theoloog op het breekpunt van de tijd (Utrecht 1987).
13. Gods wondermacht en ons geestelijk leven (Arnhem 1867) 42.
14. Ibidem, 89.
15. Roessingh, ‘Het modernisme in Nederland’, Verzamelde werken IV, 365.
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eigen ziel. Men sprak weer over zonde, en daarom kwam er weer aandacht voor Christus 
als de verlossende kracht Gods. En, tenslotte, men greep terug naar de rechtzinnig-dog-
matische terminologie, omdat men terugkeerde tot religieuze ervaringen, ‘die in ortho-
doxen kring een grooter beteekenis hadden behouden dan bij de “echte” modernen’16.

Naast deze aandacht voor de godsdienstwijsgerige vragen kan in de jaren die ons 
hier bezighouden ook gewezen worden op de aandacht voor de vragen rondom de 
bijbel. Vooral na 1870 kwamen deze in het centrum van de belangstelling te staan. 
In het Theologisch Tijdschrift, opgericht in 1867, verschenen talloze exegetische en 
historisch-kritische studies. Voorop ging Kuenen, die zich reeds vanaf 1853 bezig 
hield met een historisch-kritische benadering van de bijbel. Met zijn boek De gods-
dienst van Israël gaf hij in 1869 en 1870 als eerste in Europa een brede studie over 
de religieuze ontwikkeling van het volk Israël op basis van eigen en andermans re-
sultaten van de historisch-kritische benadering van het Oude Testament. Zijn arbeid 
heeft het aanzien van de oudtestamentische wetenschap in Nederland fundamenteel 
gewijzigd. Wie wetenschappelijk wilde heten, kon de bijbel niet anders benaderen 
dan op de wijze waarop ook de profane literatuur werd benaderd: niet als kenbron 
van een supranaturele openbaring, maar als een menselijk document dat als histo-
rische bron kritisch onderzocht dient te worden. Daardoor werd het beeld van de 
ontwikkeling van Israëls godsdienst radicaal gewijzigd. Tevens verzorgde Kuenen 
met W.H. Kosters (1843-1897) en H. Oort (1836-1927) een nieuwe vertaling van 
het Oude Testament, die in 1901, na zijn overlijden, werd voltooid.
 Op het gebied van het Nieuwe Testament was het Pierson die de stoot gaf tot een 
andere benadering. De betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament als historische 
bron werd door de modernen in het algemeen hoger aangeslagen dan de betrouw-
baarheid van het Oude Testament, en lange tijd bleven zij geloven in de mogelijk-
heid op grond van het Nieuwe Testament te komen tot een historisch betrouwbaar 
beeld van het ‘leven van Jezus’. In 1878 echter stelde Pierson in een boek over de 
bergrede dat de evangeliën op geen enkele manier aanknopingspunten bieden voor 
een biografie van Jezus. Zelfs de bergrede moet gezien worden als vrucht van Jood-
se wijsheid, met als doel vlak voor de val van Jeruzalem in 70 na Christus enige 
zedelijke denkbeelden aan te bevelen. Ook twijfelde Pierson aan de historiciteit 
van Jezus. Hij wordt beschouwd als de vader van de ‘Hollandse radicale school’, 
waartoe ook A.D. Loman (1823-1897) en W.C. van Manen (1842-1905) worden 
gerekend. Loman ontwikkelde in deze jaren zijn hypothese dat Jezus Christus een 
dichterlijke personificatie is van het verlossingsideaal van groepjes gelovigen uit de 
eerste en tweede eeuw. Na de dood van Pierson, Van Manen en Loman is de invloed 
van de Hollandse radicale school snel afgenomen17.

16. Ibidem, 370.
17. Zie G.A. van den Bergh van Eysinga, Die holländische radikale Kritik des Neuen Testa-

ments. Ihre Geschichte und Bedeutung für die Erkenntnis der Entstehung des Christentums 
(Jena 1912).
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Een derde terrein waarop moderne theologen zich bewogen, was de godsdienstwe-
tenschap. De bekendste vertegenwoordiger was Tiele, die met deze belangstelling 
zijn tijd vooruit was. In de dagen dat Scholten voor de godsdienstwetenschap nog 
20 bladzijden kon reserveren in zijn boek Godsdienst en Wijsbegeerte, pleitte Tiele 
reeds voor een zelfstandige beoefening van de godsdienstwetenschap, die de plaats 
van de theologie moest innemen. Een wetenschappelijke benadering van de gods-
dienst dient volgens hem empirisch te geschieden, en tot het gebied waarover dit 
empirisch onderzoek zich uitstrekt, behoren ook de niet-christelijke godsdiensten. 
Met de wet op het hoger onderwijs van 1876 heeft Tiele weliswaar niet geheel zijn 
zin gekregen, maar in de zelfstandige beoefening van de godsdienstwetenschap als 
wetenschappelijke discipline, zij het ondergebracht in een faculteit der godgeleerd-
heid, heeft hij een deel van zijn ideaal verwerkelijkt gezien, want daarmee was de 
godsdienstwetenschap officieel erkend. In 1876 publiceerde hij een Geschiedenis 
van den godsdienst tot aan de heerschappij der wereldgodsdiensten, waarin voor 
het eerst een samenvattend overzicht van de resultaten van de godsdienstweten-
schap verscheen. In zijn Inleiding tot de godsdienstwetenschap vatte Tiele aan het 
eind van zijn loopbaan nog één keer zijn visie op de godsdienstwetenschap samen. 
De hoofdgedachte van Tiele’s visie op de godsdiensten is ontwikkeling. Daarbij heeft 
hij getracht wetten voor die ontwikkeling te formuleren. Uiteindelijk was het hem te 
doen om de religies te kwalificeren en door vergelijking en abstractie een algemeen 
religie-begrip op te stellen. Op deze wijze meende hij het wezen van de godsdienst, en 
zo de ware godsdienst op het spoor te kunnen komen. Daarmee betrad hij al spoedig 
het godsdienstwijsgerig terrein. Anderen, als Rauwenhoff, kozen voor een meer psy-
chologisch georiënteerde benadering van de godsdienstwijsbegeerte.

In moderne kring was er van een geloof in een bijzondere openbaring aan Israël 
geen sprake. Wat de moderne theologen gaven was een theologie op basis van hun 
geloof in de algemene openbaring van God in natuur, geschiedenis en mens. Zij 
zelf meenden: onbevooroordeelde, wetenschappelijk verantwoorde theologie. Voor 
kennis van God behoeft men niet bij Israël te rade te gaan. Ook andere godsdiensten 
kunnen ons veel over God leren, en anders kan het eigen zedelijk besef dat wel. 
Een tweede kenmerk was het anti-supranaturalisme. Dit behoorde zeker tot 1900 
tot het abc van de moderne theologie. Wie dit abc niet aanvaardde, werd beschul-
digd van ‘onwetenschappelijkheid’, en pas na 1900 kwam daarin langzamerhand 
verandering. Een derde kenmerk dat hier van belang is, is de nadruk op het gewe-
ten, of op het zedelijke in het algemeen. Men zocht het wezen van de godsdienst 
niet meer in het verstand, maar in de zedelijke ervaring van het subject. Daardoor 
kwam een einde aan het intellectualisme van Scholten en Opzoomer, en kreeg het 
subject een zwaar accent, mede door de in moderne kring traditionele weerstand 
tegen gezagsgeloof. De bijbel was inspiratie-bron van geestelijk leven, geen bron 
en norm voor het leven en denken van de gelovige. Van een inspiratieleer wilden de 
moderne theologen niets weten. De bijbel dient als ieder ander historisch geschrift 
kritisch beschouwd te worden. Dat de wet van 1876 in moderne kring met enthousi-
asme werd begroet, spreekt gezien het voorafgaande vanzelf. Een wetenschappelijk 
aanvaardbare theologie kon in moderne ogen niets anders zijn dan de onbevooroor-
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deelde bestudering van het verschijnsel godsdienst, waarbij het de taak van de gods-
dienstwijsbegeerte is de waarheidsvraag te beantwoorden18.

Gereformeerde theologie

Vanaf 1870 begonnen de gereformeerden zich onder leiding van A. Kuyper (1837-
1920) steeds duidelijker in kerk en theologie te manifesteren. Een theologisch hoog-
tepunt vormde de verschijning van Bavincks Gereformeerde dogmatiek tussen 1895 
en 1901. Daarin ondernam Bavinck (1854-1921) een grootse poging het reformato-
risch erfgoed voor de eigen tijd te verwoorden19.

De steeds aan invloed winnende mechanische wereldbeschouwing heeft Bavinck 
er niet toe gebracht zich aan te sluiten bij het neokantianisme. Op zijn eigen wijze 
bestreed hij het uitgangspunt van deze filosofie, namelijk de gedachte dat alleen de 
natuurwetenschap recht heeft op de naam wetenschap. Want onbewezen vooron-
derstellingen vormen niet alleen het uitgangspunt van het christelijk geloof, maar 
ook van de natuurwetenschappen. En bovendien speelt de filosofie een grote rol in 
de wetenschappelijke arbeid. Daarom is de theologie niet minder wetenschappelijk 
dan de natuurwetenschappen, beide berusten op geloof. Dat wil niet zeggen dat er 
geen onderscheid is tussen beide, of tussen geloof en wetenschap. Wetenschap is 
vooral een zaak van het verstand, het geloven heeft te maken met verstand en hart 
beide. Bovendien richt het geloof zich op een onzichtbaar voorwerp. Het bestaan 
van God kan niet a priori worden bewezen, maar ook van de zinnelijke wereld 
moet de realiteit worden aangenomen en geloofd. Daarom was een totale scheiding 
tussen geloven en weten voor Bavinck niet aanvaardbaar. Deze berust in feite op 
de beperking van het weten en de wetenschap tot ‘science exacte’, wat zijns inziens 
niet terecht is. Er is geen scheiding, wel een onderscheid. Theologie is een ‘weten-
schap des geloofs’ in de meest uitgesproken zin. Dit geloof is geen zesde zintuig 
naast en boven de andere vijf, maar het is de normale zedelijke gesteldheid van onze 
persoonlijkheid, de harmonie van al onze krachten en vermogens.
 In het neokantianisme wraakte Bavinck tevens de nadruk op het subject van de 
godsdienst en zijn ervaring. ‘Het religieuse kennen reikt slechts zoover als de religi-
euse ervaring’20. Er is geen logische, geen wetenschappelijke zekerheid op het ter-
rein des geloofs. Dit leidt tot een verzelfstandiging van de geloofservaring en de 
18. Zie onder meer J.H. Scholten, De godgeleerdheid aan de Nederlandsche hoogescholen vol-

gens de wet op het hooger onderwijs uitgevaardigd in 1876 (Leiden 1877).
19. Het volgende is ontleend aan Veenhof, Revelatie, 250-546; Bremmer, Herman Bavinck 

als dogmaticus, 151-181; H. Bavinck, ‘Het dualisme in de theologie’ (1887), in: H. Ba-
vinck Kennis en leven. Opstellen en artikelen uit vroegere jaren (Kampen 1922) 145-164; 
‘Christendom en natuurwetenschap’ (1887), Kennis en leven, 184-202; ‘Godgeleerdheid 
en godsdienstwetenschap’ (1886), in: H. Bavinck, Verzamelde opstellen op het gebied van 
godsdienst en wetenschap (Kampen 1921) 35-54; ‘Openbaring en natuur’, in: H. Bavinck, 
Wijsbegeerte der openbaring. Stone-lezingen voor het jaar 1908, gehouden te Princeton N.J. 
(Kampen 1908) 70-94, en H. Bavinck, Gereformeerde dogmatiek I-IV (2e druk; Kampen 
1906-1911).

20. ‘Het dualisme in de theologie’, Kennis en leven, 157.
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beperking van het geloof tot het ethisch-religieuze terrein. Uit de dogmatiek verdwijnen 
daarom alle bepalingen over Gods natuur en eigenschappen, over de oorsprong van de 
zonde, over de twee naturen van Christus of welk leerstuk dan ook. De gedachte dat de 
bovenzinnelijke wereld volstrekt ontoegankelijk is voor het verstand, maar haar realiteit 
slechts openbaart aan de wil die haar postuleert, is zijns inziens de grondfout van het 
neokantianisme. Daartegenover handhaaft Bavinck de mening dat God zich openbaart 
in natuur en geschiedenis, in hart en geweten, en, vooral, in de bijzondere openbaring 
aan Israël en in Jezus Christus. De bovenzinnelijke wereld dringt zich langs die weg 
met onweerstaanbare kracht aan ons op. Het erkennen van die wereld is een daad van 
verstand en rede.

Bavinck zoekt het uitgangspunt van de theologie in de openbaring Gods. Alleen zo 
kan zijns inziens aan de objectiviteit van de geloofsinhoud en van de geloofszekerheid 
recht worden gedaan. De geloofservaring ontstaat altijd door middel van het woord 
Gods zoals dit tot ons komt via de Schrift of, indirekt door christelijke toespraken of 
lectuur. Bovendien gaat de geloofservaring niet aan het geloof vooraf, maar vergezelt 
deze, en dus kan de ervaring de grond des geloofs niet zijn. De Schrift zegt ons wat 
wij behoren te ervaren. De behoeften van hart en geweten, die onder invloed van het 
opbloeiende neokantianisme in de laatste decennia van de negentiende eeuw steeds 
sterker benadrukt worden, ontstaan niet onafhankelijk van de religie die ze vervult. 
Waar gesteld wordt dat het christendom aan de menselijke behoeften tegemoet komt, 
is het gevaar groot dat de waarheid pasklaar gemaakt wordt voor de menselijke natuur. 
De grond des geloofs kan niet gelegen zijn in het verstand of de rede, in het hart of de 
wil van de mens. Niet de mens zoekt God, maar God zoekt de mens. Daarom is de 
grond des geloofs de openbaring Gods in Jezus Christus. Bewijzen voor de waarheid 
van deze openbaring liggen niet in verstand, rede of gevoel. De openbaring Gods, 
vastgelegd in de Schrift, kan alleen in het geloof als acte van het bewustzijn door de 
verlichting des Heiligen Geestes gekend worden. Het geloof steunt op het gezag van 
God en wordt door God zelf gewekt, aldus Bavinck.

Behalve de bijzondere openbaring in Israël en in Jezus Christus erkende Bavinck 
een algemene openbaring in natuur en geschiedenis. Maar hij bestreed dat deze alge-
mene openbaring ons een heilzame en volledige kennis van God schenkt. Daarvoor 
is de bijzondere openbaring noodzakelijk. De betekenis van de algemene openba-
ring is hierin gelegen dat deze de mensheid voorbereidt op de komst van Christus. 
Daardoor blijft de vatbaarheid voor de verlossing gehandhaafd en wordt de behoef-
te aan verlossing gewekt. Op basis van de algemene openbaring kan echter geens-
zins een theologie worden gebouwd. Hoogstens verschaft deze ons enige kennis van 
het bestaan van God en van sommige van zijn eigenschappen, maar zij herschept 
de natuur van mens en wereld niet en schenkt geen kennis van Gods genade. En 
voorzover er sprake is van enige kennis van God op grond van de algemene open-
baring, is deze steeds vermengd met dwaling en voor de meeste mensen onbereik-
baar. Dat ligt niet aan de openbaring zelf, doch aan de zondige mens. Toch erkende 
Bavinck op grond van de algemene openbaring waarheidselementen in de heidense 
godsdiensten. Het christendom staat niet uitsluitend antithetisch tegenover het hei
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dendom, het is daarvan ook de vervulling. Maar het christendom is de norm waar-
mee de andere godsdiensten beoordeeld moeten worden. God wordt pas waarlijk 
gekend vanuit zijn openbaring aan Israël en in Christus. Binnen dit denkkader moest 
de wet van 1876 wel worden afgewezen. Want volgens Bavinck was het object van 
de theologie veranderd, en daarmee was de theologie aan de kant geschoven. God-
geleerdheid is slechts mogelijk voor wie uitgaat van de waarheid van de bijzondere 
openbaring. Godsdienstwetenschap behoort niet in de faculteit der godgeleerd te 
worden beoefend, doch in de literaire faculteit21.

De Utrechtse apologetische school

Hoewel Bavinck nog sterk beïnvloed was door de traditionele, scholastieke gods-
leer, is hij diep onder de indruk geweest van het voluit existentiële karakter van de 
bijbelse Godsprediking. De Schrift brengt ons niet in aanraking met een godsbegrip, 
maar met de levende God zelf. Hiermee hangt samen dat openbaring voor Bavinck 
meer was dan mededeling van leer, de openbaring is ook mededeling van leven. 
Maar hij achtte de mening dat de openbaring geen leer bevatte evenzeer eenzijdig 
als de mening dat de openbaring in mededeling van waarheden zou opgaan. Daar-
om is er bij Bavinck geen sprake van gevaar van vervloeiing van de godsdienst in 
zedelijkheid, aan het dogma hechtte hij grote waarde. De bijzondere openbaring 
kennen we door de geïnspireerde Heilige Schrift. Tegenover hen die in de traditie 
van Schleiermacher en Rothe stonden, wees Bavinck de inspiratio personalis af. 
De schriftinspiratie was voor hem een moment in de openbaring, en hij maakte een 
beslist onderscheid tussen inspiratie en illuminatie. Hij heeft wel de mechanische 
inspiratieleer verworpen en vervangen door een ‘organische’, waarmee hij recht 
trachtte te doen aan het menselijke aspect, zonder daarmee overigens toe te geven 
dat de Schrift feilbaar is.

Hoewel de invloed van Van Oosterzee en Doedes in de loop van de hier bestudeerde 
decennia afnam, hebben zij door hun geschriften en colleges talloze tijdgenoten 
van La Saussaye, Van Dijk en Valeton gevormd. Met name A.W. Bronsveld (1839-
1924) is altijd een ijverig medestander van Doedes geweest, en via de Stemmen 
voor waarheid en vrede heeft Bronsveld een sterk stempel op het kerkelijk en theo-
logisch leven gedrukt22. De hier bestudeerde theologen waren bovendien leerlingen 
van Doedes en Van Oosterzee, en zij hebben zich behalve ten opzichte van de mo-
dernen ook ten opzichte van hun Utrechtse leermeesters geprofileerd. Van belang 
voor dit onderzoek is vooral de houding die Doedes en Van Oosterzee innamen 
tegenover de schriftkritiek. Want onder meer op dit punt, dat in feite de weten-
21. ‘Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap’ (1886), Verzamelde opstellen, 35-54.
22. Over J.J. van Oosterzee zie men M. van Rhijn, Gemeenschap en vereenzaming. Een stu-

die over J.J. van Oosterzee (Amsterdam 1940) en R.H. Bremmer, ‘Johannes Jacobus van 
Oosterzee’, in: BLGNP II, 351-356. Over J.I. Doedes zie men P.L. Schram, Jacobus Isaac 
Doedes (Wageningen 1952) en idem, ‘Jacobus Isaac Doedes’, in: BLGNP II, 169-172. Over 
Bronsveld, gehuwd met een stiefdochter van Doedes, zie men L.C. Suttorp, Dr. A.W. Brons-
veld. Zijn visie op een halve eeuw (Assen 1966).
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schappelijke verantwoording van het christelijk geloof betreft, weken de latere ethi-
schen aanzienlijk van hun leermeesters af.

Reeds vanaf de jaren veertig had Doedes zich een groot tegenstander getoond van 
de historisch-kritische benadering van de Schrift, en niet nagelaten tegen het ge-
vaarlijke karakter daarvan te waarschuwen. Voor hem stond de historische betrouw-
baarheid der Schrift vast. Deze was één van de belangrijkste gronden van het geloof. 
Vandaar zijn inspanningen moderne tegenstanders van hun ongelijk te overtuigen. 
Bekend zijn zijn polemieken met Opzoomer en Pierson. De eerste beschuldigde 
hij er in 1847 van uit te gaan van het apriori dat wonderen onmogelijk zijn. Maar 
de vraag of wonderen al dan niet mogelijk zijn, doet niet terzake. Als de bronnen 
betrouwbaar zijn, is er geen reden aan de berichtgeving te twijfelen. Dit geldt ook 
de geloofwaardigheid van de wonderverhalen. Of die verhalen betrouwbaar zijn, is 
geen wijsgerige, maar een historische kwestie. Toen Pierson hem in 1857 op deze 
redenering aanviel en de moderne ervaring van de werkelijkheid als norm aanwees 
bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van het historisch materiaal, antwoord-
de Doedes met de bekend geworden woorden: ‘Ik beroep mij van de gekortwiekte 
ervaring, door Dr. Pierson voor de alleen ware erkend, op de volledige ervaring van 
alle eeuwen’23. Niet de naturalistisch gekleurde wijsbegeerte beslist over de waar-
heid van het christendom, maar de historische wetenschap. Alles hangt dus af van 
de betrouwbaarheid van de berichtgevers. Daarop wordt het geloof gebouwd. Het 
geloof berust op het weten. Het schijnt dat Doedes in later jaren een zeker gelijk van 
de Tübinger school heeft erkend, maar desondanks heeft hij op de betrouwbaarheid 
van de Heilige Schrift steeds de nadruk gelegd. Met die betrouwbaarheid stond of 
viel zijns inziens het christelijke geloof. Daarmee werd aan dit geloof een rationa-
listische en dus, volgens Doedes, een wetenschappelijk verantwoorde onderbouw 
gegeven. In het zoeken daarnaar openbaart zich zowel Doedes’ apologetische inslag 
als zijn verbondenheid met het rationalistisch supranaturalisme. Zijn interpretatie 
van de wet van 1876 stemt hiermee overeen. Hij trachtte de duplex ordo te inter-
preteren in de zin van de oude supranaturalistische synthese: de godsdienstweten-
schappen vormen als ‘hulpwetenschappen’ de algemeen-wetenschappelijke onder-
bouw voor de eigenlijke theologie, die uitgaat van het christelijk geloof. Bovendien 
heeft de wetgever nergens een neutrale beoefening van de andere disciplines voor-
geschreven. Overigens betreurde Doedes het dat de dogmatiek haar plaats aan de 
faculteit verloren had24.

Ook de arbeid van Van Oosterzee kent een sterk apologetische inslag, hoewel hem 
in mindere mate dan Doedes rationalistische trekken kunnen worden toegeschre-

23. J.I. Doedes, Modern of apostolisch christendom? Toespraak gehouden bij den aanvang 
der academische werkzaamheden na de groote vakantie, den 18n september 1860 (Utrecht 
1860) xxii. Over de discussie Doedes-Opzoomer zie men Schram, Doedes, 15 en 89-93. 
Over de discussie Pierson-Doedes zie men Schram, Doedes, 94-96.

24. Schram, Doedes, 59-61, en De Lange, De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstweten-
schap, 98.
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ven25. Wat betreft de verhouding tussen geloven en weten stond hij bijvoorbeeld 
dichter bij Bavinck dan bij zijn vriend en ambtgenoot Doedes26. Maar ook voor hem 
was de historisch betrouwbare Schrift de grond des geloofs. Die betrouwbaarheid 
heeft hij daarom zijn leven lang verdedigd. Ze getuigt van de bijzondere inspiratie 
der bijbelschrijvers, want op grond van die betrouwbaarheid is er geen enkele reden 
aan te nemen dat het zelfgetuigenis der Schrift op het punt van de theopneustie on-
juist zou zijn. Deze inspiratio personalis wilde hij echter niet mechanisch opvatten, 
doch dynamisch. Daarmee trachtte hij recht te doen aan het menselijk karakter der 
Schrift. Slechts op ondergeschikte punten als geografische en genealogische bepa-
lingen wilde hij toegeven dat deze betrouwbaarheid soms ontbrak. De zekerheid 
van het christelijke geloof stond of viel voor hem met de betrouwbaarheid van de 
Schrift. Overigens besefte Van Oosterzee dat om tot erkenning der waarheid van het 
christelijk geloof te komen, een erkenning van de zonde noodzakelijk is. Maar aan 
het gevaar van intellectualisme is hij toch niet altijd ontkomen.

Slotopmerking

Met het bovenstaande is een beeld van de theologische situatie geschetst, waar-
in Valeton, La Saussaye en Van Dijk hebben geleefd en gewerkt. In de volgende 
hoofdstukken zal aan de hand van de reeds verwoorde vraagstelling beschreven 
worden welke plaats deze latere ethischen in dit theologische klimaat hebben inge-
nomen.

25. Zie bijvoorbeeld zijn Christelijke dogmatiek. Een handboek voor academisch onderwijs en 
eigen oefening (Utrecht 1870).

26. W.A. Joubert, De verhouding van gelooven en weten in de Nederlandsche theologie der XIXe 
eeuw, in het bijzonder bij Doedes en Van Oosterzee (Amsterdam 1910). Zie ook Bavinck, 
‘Geloofswetenschap’ (1880), Kennis en leven, 1-12, waarin de standpunten van Doedes en 
Van Oosterzee worden beschreven. Zijn standpunt over de inspiratie heeft Van Oosterzee 
onder meer verwoord in Theopneustie. Brief aan een vriend over de ingeving der Heilige 
Schriften (Utrecht 1882), en in zijn Christelijke dogmatiek.
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Hoofdstuk III   J.J.P. Valeton Jr.

1. Inleiding

Levensloop

Josué Jean Philippe Valeton werd op 14 oktober 1848 te Groningen geboren als 
zoon van J.J.P. Valeton, hoogleraar in de Hebreeuwse taal- en letterkunde aan de 
literaire faculteit aldaar, en Sara Maria Gouverneur1.
 Valeton Sr. was een hoekig man, moeilijk in de omgang. In het liberale Groningen 
voelde hij zich slecht thuis. Zijn sympathieën voor de ‘duistere’ D. Chantepie de la 
Saussaye, voor Da Costa en Groen van Prinsterer, zijn inzet voor de geheelonthou-
dersbeweging, zijn liefde voor het bijzonder onderwijs, en, vanaf de jaren zestig, 
een toenemende doofheid, verschaften hem een geheel eigen, geïsoleerde positie. 
Valetons moeder was een gulle, hartelijke en spontane vrouw2.
 Op het admissie-examen voor de universiteit werd Valeton voorbereid door zijn 
vader en de praeceptor van het Groningse gymnasium. Valeton Sr. wilde zijn kin-
deren vrijwaren voor liberale smetten en koos daarom voor privé-onderwijs. Mede 
daardoor groeide Valeton op in een betrekkelijk isolement, dat getekend was door 
de kerkelijke en theologische strijd.
 Valetons studenten-jaren begonnen in 1865 te Groningen, maar hij voelde zich 
daar niet gelukkig. Illustratief hiervoor is het feit dat hij uit een belletrisch gezel-
schap werd gedeballoteerd omdat hij te weinig de kroeg bezocht3. In 1867 stapte hij 

1. Over het geslacht Valeton zie men Nederlands patriciaat 31 (1945) 299-310. Valeton had 
vier broers en een halfbroer. Matthée Corneille was onder meer conrector van het gymna-
sium te Arnhem, Isaac Marinus Josué was hoogleraar algemene geschiedenis en Romeinse 
oudheden aan de universiteit van Amsterdam, Théodéric was hoofd van het herbarium van 
de Plantentuin te Buitenzorg. Jean Jaques Antoine was predikant. Behalve de laatste waren 
de broers Valeton allen gepromoveerd. Het beroep van Valetons halfbroer Jean Elie wordt 
niet genoemd. Over Valeton verschenen verscheidene min of meer biografische artikelen. De 
belangrijkste zijn van de hand van zijn vrienden Is. van Dijk, ‘Levensbericht van J.J.P. Vale-
ton Jr.’ (1912), GG IV, 423-457 (eerder verschenen in de Levensberichten van de M.N.L.), 
en La Saussaye, ‘Josué Jean Philippe Valeton Jr. (14 october 1848-14 januari 1912)’, in: 
Jaarb.K.N.A.W. 1913, 37-55. Een aantal andere herdenkingsartikelen werd onder de titel In 
memoriam prof. dr. J.J.P. Valeton Jr. (Nijmegen 1912) gebundeld. F.G.M. Broeyer schreef 
over Valeton in: BLGNP III, 360-365. Tenzij anders vermeld ontleen ik de gegevens in deze 
eerste paragraaf aan de artikelen van Van Dijk en La Saussaye.

2. Zie over het huisgezin van Valeton behalve het artikel van Van Dijk ook het levensbericht 
van I.M.J. Valeton, geschreven door U.Ph. Boissevain in: Jaarb.K.N.A.W 1912, 15-40. Over 
Valeton Sr. zie men J.A. Zeilstra, ‘Josué Jean Philippe Valeton’, in: BLGNP III, 358-360. 
Valetons moeder was een zuster van de toentertijd bekende kinderdichter Jan Gouverneur.

3. In de voorrede van zijn dissertatie dankt Valeton de hoogleraren van de Groningse universi-
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over naar de universiteit te Utrecht. Hij werd lid van de bekende studenten-vereni-
ging E.A. Borger en sloot vriendschap met M. Sjoers, E.F. Kruyf, P.D. Chantepie 
de la Saussaye, Is. van Dijk en anderen. Hoewel hij in deze jaren ook belangstelling 
voor het Nieuwe Testament toonde, promoveerde hij in 1871 magna cum laude bij 
Van Oosterzee op een studie over Jesaja4. ‘Door geboorte zou men kunnen zeggen, 
en ook door persoonlijke voorliefde was Valeton aangewezen op de bestudeering 
van oud-testamentische vragen’5. Van Dijk trad op als paranimf.
 Met het oog op een loopbaan in de Waalse Kerken verbleef Valeton na zijn pro-
motie enige maanden te Genève om zijn kennis van het Frans te verbeteren, daarna 
was hij hulpprediker te Brussel. In 1872 nam hij een beroep aan naar de hervormde 
gemeente te Varik, omdat de vooruitzichten voor een Nederlander, ook al was hij 
van Franse afkomst, in de Waalse kerken niet gunstig waren. In november van dat 
jaar werd hij door zijn vader in het ambt bevestigd. Kort tevoren was hij getrouwd 
met Anna Christiana Voorhoeve, dochter van een Amersfoortse predikant6. Uit dit 
huwelijk werden negen kinderen geboren, van wie er vijf in leven bleven7. In 1875 
verwisselde hij Varik voor Bloemendaal. Daar ontving hij beroepen naar Delft en 
‘s-Gravenhage, waarvoor hij heeft bedankt. Valeton was met hart en ziel predikant 
en voelde zich ook later nauw bij het kerkelijk leven betrokken8.
 In 1876 werd hij door de curatoren van de universiteit te Groningen benaderd 
met de vraag of hij bereid was het professoraat in de Hebreeuwse taal- en letter-
kunde en de Israëlitische oudheden op zich te nemen9. Hij zou daarmee de opvolger 
van zijn vader worden, die kort te voren benoemd was aan de faculteit der god-
geleerdheid. Hoewel hij dit professoraat niet ambieerde, verklaarde Valeton zich 
‘onder den drang van allerlei omstandigheden’ bereid de hem aangeboden taak te 
aanvaarden. Reeds enkele dagen na zijn antwoord aan de curatoren van de Gro-

teit voor de hem betoonde vriendschap. Zie Jesaja volgens zijne algemeen als echt erkende 
schriften (Groningen 1871) vii-viii.

4. Volgens La Saussaye, ‘Valeton’, in: Jaarb.K.N.A.W. 1913, 39, heeft Valeton tijdens zijn stu-
diejaren gereageerd op een prijsvraag over de brief aan de Hebreeën, die uitgeschreven was 
door de faculteit der godgeleerdheid te Groningen. T. Cannegieter ontving de hoofdprijs, E. 
Barger en Valeton verkregen een eervolle vermelding. Zie hierover van Valeton Jesaja, viii. 
De inzendingen zijn niet bewaard gebleven.

5. Van Dijk, ‘Valeton’ 1912, GG IV, 437.
6. Over het geslacht Voorhoeve zie men Nederlands patriciaat 45 (1959) 297-338.
7. De oudste zoon was Hermanus Cornelis, kweker, later secretaris van de Nederlandse Tuin-

bouwraad. Zijn dochter Sara Maria huwde ds. Johannes Cornelis Helders. De tweede zoon 
was Josué Jean Philippe, predikant onder andere te Giethoorn, later directeur van de Ver-
eniging voor Kinderzorg in Overijssel en Drenthe. Johannes Marinus was achtereenvolgens 
predikant te Zundert, inspecteur van het lager onderwijs te Assen, en burgemeester van Ei-
bergen. De jongste zoon was dr. Ahasverus Marinus, scheikundige, directeur Rijks-H.B.S. te 
Almelo, later leraar te Roermond.

8. Zie F.G.M. Broeyer, ‘Valetons kerkbesef in het licht van zijn correspondentie’, DNK nr.20 
(1985) 5-24.

9. De gegevens over Valetons benoeming zijn ontleend aan In dankbare herinnering aan 8 dec. 
1902 (z.j.z.p.) 3-5. Deze brochure (niet in de handel) bevat een terugblik van Valeton op zijn 
levensweg bij zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar. Ter gelegenheid van dit ambtsjubileum 
schreef O. Schriecke ‘Prof. dr. J.J.P. Valeton Jr. 1877-1902’, SWV 39 (1902) 1344-1359.

03 H3.indd   3603 H3.indd   36 30-12-2019   14:1330-12-2019   14:13



37

ninger universiteit kwam professor Beets bij hem met het verzoek of hij hoogleraar 
te Utrecht wilde worden. Valeton kon, gezien zijn antwoord aan de Groninger cura-
toren, hierop geen ja zeggen. Tot zijn verbazing werd hij toch te Utrecht benoemd10. 
Zijn leeropdracht omvatte de geschiedenis van de godsdiensten in het algemeen, de 
Israëlitische letterkunde en de uitleg van het Oude Testament. Op zijn verzoek werd 
dit gewijzigd en werd hij uitsluitend belast met het onderwijs in en het onderzoek 
van de geschiedenis van Israëls godsdienst, de Israëlitische letterkunde en de uitleg 
van het Oude Testament. Hij achtte zich niet competent algemene godsdienstge-
schiedenis te doceren. Bij Koninklijk Besluit van 31 oktober 1877 werd dit vak aan 
zijn collega Doedes toegewezen11. Andere collegae waren Van Oosterzee en Beets, 
later J. Cramer, G.H. Lamers, H.G. Kleyn, S.D. van Veen, J.M.S. Baljon en H. 
Visscher. Kerkelijke hoogleraren tijdens zijn ambtsperiode waren E. Lasonder, T. 
Cannegieter, J.A.C. van Leeuwen, E.H. van Leeuwen en F.E. Daubanton. Tweemaal 
was Valeton rector magnificus, in 1882/ 1883 en in 1897/1898.
 In het voorjaar van 1911 werd Valeton ziek. Na het zomerreces hervatte hij zijn 
werk met een openingscollege dat gewijd was aan de nagedachtenis van zijn Gro-
ningse ambtgenoot en geestverwant J. Wildeboer, die kort tevoren was overleden12. 
Het zou zijn laatste college worden. Hij werd opnieuw ziek, en op 14 januari 1912 
overleed hij.

Naast zijn professoraat bekleedde Valeton talloze functies in het maatschappelijk le-
ven. Hij was onder meer bestuurslid van de Gustaaf Adolf Vereniging, ouderling en 
kerkvoogd, bestuurslid en voorzitter van de Utrechtse Zendings Vereniging, direc-
teur van het Provinciaal Utrechts Genoootschap voor Kunsten en Wetenschappen, 
en bestuurslid van het Stipendium Bernardinum. Het is duidelijk dat deze activitei-
ten in mindering kwamen op zijn wetenschappelijke arbeid. Hij heeft dit zelf wel 
eens betreurd, maar klaarblijkelijk was zijn verbondenheid met het kerkelijk leven 
te groot om zich geheel en al tot de wetenschappelijke arbeid te kunnen beperken. 
Met de kerkelijke partijstrijd bemoeide hij zich echter weinig13.
 Voor zijn verdiensten, ook op maatschappelijk gebied, is Valeton herhaaldelijk 
onderscheiden. Hij werd lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, van 
de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde, ridder in de orde van de Nederland-
se Leeuw, eredoctor van de universiteit van Genève en hij ontving de Pruisische 
Kroonorde14.

10. La Saussaye, ‘Valeton’, in: Jaarb.K.N.A.W. 1913, 41, vermeldt dat Beets Valeton heeft over-
gehaald naar Utrecht te komen in plaats van naar Groningen te gaan. Schriecke, ‘Valeton’, 
SWV 39 (1902), 1346, vermeldt dat Beets naar Den Haag is gegaan om de benoeming te 
Groningen te verhinderen en Valeton in Utrecht benoemd te krijgen.

11. Zie Schram, Doedes, 61-62.
12. Het manuscript van dit college wordt bewaard in het Valeton-archief te Utrecht.
13. Een uitzondering vormt Een probleem. Practijk of visie, muur of geen muur (Baarn 1909 = 

Levensvragen IV/3). Zie ook het artikel van Broeyer dat in noot 8 genoemd wordt.
14. De Pruisische Kroonorde ontving Valeton voor zijn inspanningen ten behoeve van het Sti-

pendium Bernardinum, het eredoctoraat ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van Cal-
vijns geboortedag. Valeton schreef een verslag van dit feest onder de titel ‘De Calvijn-fees-
ten te Genève. Juli 1909’, SWV 46 (1909) 875-899 en 925-952.
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Valeton als mens en docent

Valeton was een gedistingeerd mens, wiens optreden een zekere nervositeit verried. 
‘Zijn gezicht trilt, zooals de lucht in heete zomerdagen kan trillen; een klein tikje 
dédain, even uit de hoogte; een heer, een man van fijne cultuur’15. Overigens was 
hij in de grond van de zaak een eenvoudig en bescheiden man, die eerder te weinig 
dan te veel van zichzelf verwachtte. Minstens eenmaal werd Van Dijk geraadpleegd 
over een openingscollege, de benoeming tot lid van de Akademie was een eer die hij 
niet meende waar te kunnen maken, en Wildeboer achtte hij veel geleerder dan zich-
zelf16. Van valse bescheidenheid lijkt hier geen sprake te zijn, uit de correspondentie 
treedt ons inderdaad een bescheiden mens tegemoet. Zijn tijdgenoten hadden veel 
waardering voor hem. Hij werd in 1885 uitgenodigd mee te werken aan de Leidse 
Vertaling, hij werd gepolst voor een professoraat te Leiden als opvolger van W.H. 
Kosters, en, na een eerdere vergeefse poging door La Saussaye, in 1904 benoemd 
tot lid van de Koninklijke Akademie17.
 Vooral in de eerste jaren van zijn professoraat heeft Valeton zijn stempel op de 
Utrechtse faculteit gedrukt. ‘Utrecht, dat was voor mij, voor een goed deel, Va-
leton’18. Zijn optreden was na dat van H.C. Millies en P. de Jong voor de studen-
ten een verademing19. Bovendien hield Valeton steeds voor ogen dat de meeste 

15. J.H. Gerretsen, ‘Prof. dr. J.J.P. Valeton’, in: In memoriam prof. dr. J.J.P. Valeton Jr., 5-23, 
aldaar 7.

16. In een brief van 20 september 1878 reageert Van Dijk op de toezending door Valeton van het 
concept van Valetons openingscollege Nog één woord over het ethisch beginsel (Nijmegen 
1878). Hij had slechts bezwaren tegen de vorm en vreesde dat de rede voor de studenten niet 
geheel begrijpelijk zou zijn. Of Valeton zijn tekst gewijzigd heeft, valt niet te achterhalen. 
In een brief aan zijn schoondochter D.A.H. Valeton-Wiggelendam (gehuwd met Johannes 
Marinus Valeton), gedateerd 12 september 1911, schreef hij vanuit Duitsland naar aanleiding 
van het sterven van Wildeboer: ‘Hij was veel geleerder dan ik, en had veel meer naam in 
binnen- en buitenland’. Wildeboer was hem overigens niet sympathiek. Aan zijn schoonzoon 
J.C. Helders schreef hij in een brief op 1 maart 1907: ‘Maar ik heb zoo het gevoel dat het 
alles vergeefs is, en dat men mij in het lidmaatschap v. de Academie een eer heeft bezorgd, 
die ik nooit had moeten aannemen. O, ik begin zoo te verlangen naar de tijd van mijn retrai-
te. Als die ooit komen zal’. Genoemde brieven bevinden zich alle in het Valeton-archief te 
Utrecht.

17. Over de eerste poging Valeton benoemd te krijgen tot lid van de Akademie schreef La Saus-
saye aan Beets op 8 juni 1902, Ltk Beets, Leiden. In het Valeton-archief bevindt zich over 
Valetons eventuele medewerking aan de Leidse Vertaling correspondentie met J.C. Matthes. 
Het is er uiteindelijk niet van gekomen. Beide partijen kwamen tot de conclusie dat het niet 
mogelijk was een vertaling te leveren, die geheel vrij was van beïnvloeding door hun theo-
logische uitgangspunten. Dat Valeton gepolst werd voor een professoraat te Leiden is mij 
bekend uit een brief van Van Dijk aan Valeton van 14 januari 1898. Utrecht, Valeton-archief.

18. Gerretsen, ‘Prof. dr. J.J.P. Valeton’, in: In memoriam prof. dr. J.J.P. Valeton Jr., 6.
19. Een aardig beeld van de situatie aan de Utrechtse faculteit der godgeleerdheid ten tijde dat 

Valeton daar studeerde, schetst L.C. Schuller tot Peursum, Weggevlotene jaren (Amsterdam 
z.j. (1917)) 86-107. Zes jaar na de afronding van zijn studie keerde Valeton in Utrecht terug. 
De situatie was in die tijd niet wezenlijk gewijzigd. Zie ook A.M. Brouwer, ‘De theologische 
faculteit’, in: J.P. Fockema Andreae e.a., De Utrechtse universiteit 1815-1936 I-II (Utrecht 
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theologische studenten de kerk later zouden dienen als predikant. De toon van zijn 
openingscolleges was ronduit pastoraal, hij schroomde niet in het wetenschappelijk 
onderwijs te getuigen van zijn geloof in God. Voor de aanstaande predikanten, die 
geconfronteerd werden met problemen waarvan zij nooit gedroomd hadden, was 
hij misschien behalve de docent ook en vooral de pastor. Zijn natuurlijke distinctie 
zorgde er voor dat bij alle intimiteit de distantie tussen hem en zijn studenten ge-
handhaafd bleef. A.J.Th. Jonker schreef over zijn leermeester: ‘Wij vereerden hem, 
wij dweepten met hem, wij waren vertrouwelijk met hem, bovenal: wij hadden hem 
lief’20. Later is zijn invloed afgenomen, volgens Van Dijk als gevolg van de toene-
mende richtingenstrijd in de Nederlandse Hervormde Kerk, die ook tot de theolo-
gische faculteiten was doorgedrongen. Weigeringen van Gunning, La Saussaye en 
Van Dijk een professoraat te Utrecht te aanvaarden, en de benoemingen van Kleyn, 
vader en zoon Van Leeuwen en Visscher hebben het klimaat aan de Utrechtse facul-
teit in sterke mate bepaald. Mede daardoor geraakte Valeton de laatste jaren van zijn 
professoraat voor eigen besef in een isolement21.

Huiselijke zorgen zijn Valeton niet bespaard gebleven. Eén van de thema’s in de 
bewaard gebleven correspondentie is de zwakke gezondheid van zijn vrouw. Met 
de zorgen van zijn kinderen heeft hij intensief meegeleefd. Dat zijn zoon Johannes 
Marinus het predikantsambt neerlegde, heeft hem veel verdriet gedaan. Een dra-
ma speelde zich af in het leven van zijn zoon Herman, die tot twee maal toe een 
echtgenote verloor en wie het maatschappelijk niet voor de wind ging. Daarnaast 
werd Valeton bij voortduring geplaagd door financiële zorgen, mede veroorzaakt 
door de tegenspoed van zijn zoon Herman. In dit alles toonde hij steeds een groot 
vertrouwen op God. Zijn brieven getuigen van een grote, diep doorleefde, haast kin-
derlijke vroomheid. Desondanks hebben deze zorgen zijn werkkracht en levenslust 
aangetast, en vanaf het midden van het eerste decennium van de twintigste eeuw 
verwoordt hij herhaaldelijk de grote geestelijke vermoeidheid die zijn deel was. Een 
boek over het Oude Testament is niet afgekomen en de meeste publicaties na 1900 
dragen een stichtelijk karakter of populariseren een reeds lang geleden verworven 
visie. Hij heeft zelfs met de gedachte gespeeld zijn ambt neer te leggen. Hij besloot 
uiteindelijk dit niet te doen, omdat hij vreesde daarmee een beslissing te nemen die 
tegen de wil van God was22. Maar de oude vitaliteit was geknakt. ‘Ik ben druk aan 
de arbeid’, zo schreef hij op 17 februari 1910 aan zijn schoonzoon J.C. Helders, 
‘maar op de manier v. mijn vader: zonder eig. iets te verzetten’23.

1936), aldaar II, 161-184.
20. Geciteerd door G.F. Haspels, ‘Bij de open groeve van professor Valeton’, in: In memoriam 

prof. dr. J.J.P. Valeton Jr., 35-41, aldaar 39.
21. Deze ontwikkelingen vormden voor Valeton aanleiding zijn openingscollege uit 1903 het 

jaar daarop uit te geven onder de titel Ethisch. Zie daarvan de bladzijden 7-9.
22. In een brief aan zijn zoon J.J.P. Valeton, gedateerd 24 december 1907. Ook het geld speelde 

een rol. Valeton-archief Utrecht.
23. Valeton-archief Utrecht.
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Valetons oeuvre

Het valt op dat het oeuvre van Valeton geen opus magnum kent, of men moet zijn 
commentaar op de Psalmen als zodanig willen betitelen24. Het overgrote deel van 
zijn publicaties wordt gevormd door brochures en artikelen, aanvankelijk veelal 
gepubliceerd in het door hem en La Saussaye opgerichte tijdschrift Studiën, na 1881 
in Theologische studiën en in Stemmen voor waarheid en vrede. Tevens valt op dat 
Valeton zich niet beperkt heeft tot het Oude Testament. Hij schreef over het ethisch 
beginsel, over de zending, en er verschenen van zijn hand talloze stichtelijke over-
denkingen.

Op zijn eigenlijke vakgebied was Valeton godsdienst-historisch georiënteerd25. 
Van de drie hem toevertrouwde leeropdrachten was de geschiedenis van Israëls 
godsdienst, opgevat als bijbelse theologie, hem het liefst26. Tekst-kritische en his-
torisch-kritische kwesties interesseerden hem als zodanig slechts matig, hoewel hij 
de ontwikkelingen op dit gebied volgde en de resultaten daarvan aanvaardde. Een 
tweede kenmerk van zijn wetenschappelijke arbeid was dat Valeton zich beperkte 
tot het Oude Testament en tot het Hebreeuws. Hij specialiseerde zich op het terrein 
van de religieuze ontwikkeling van het volk Israël. Daarom schreef hij bij voorkeur 
over bijbelse kernbegrippen en over de profeten. Voor de tweede en derde druk 
van het befaamde Lehrbuch der Religionsgeschichte van La Saussaye vatte hij zijn 
kennis van zaken samen in een schets van de geschiedenis van Israëls godsdienst.
 Deze wetenschappelijke arbeid werd gedragen door een diep gewortelde geloofs-
overtuiging. Het was hem in zijn wetenschappelijk streven te doen om de kennis 
van de levende God27. Daar lag zijn grote aantrekkingskracht als docent. Hij ver-
stond de kunst uit het Oude Testament ‘den religiösen Schatz zu heben’28. De winst 
van deze benadering woog vele van zijn studenten zwaarder dan de bovengenoem-
de beperkingen. ‘Ik geef gaarne veel arabisch, assyrisch en babylonisch cadeau, 
geheel de linguistische behandeling van het Oude Testament, voor wat wij van Va-
leton ontvingen aan materieelen, geestelijken inhoud van het Oude Testament’29. 

24. Wellicht mag dit commentaar kenmerkend genoemd worden voor wat Valeton in de omgang 
met de Schrift voorstond, namelijk een wetenschappelijk verantwoorde stichting van de ge-
meente.

25. La Saussaye, ‘Valeton’, in: Jaarb.K.N.A.W. 1913, 43-49. In het algemeen verwijs ik voor 
een analyse van Valetons oudtestamentisch werk, voorzover dat niet betrekking heeft op 
de voorvragen, naar Loader, Die etiese outestamentici. Een overzicht van de geschiedenis 
van de oudtestamentische wetenschap biedt J. Kraus, Geschichte der historisch-kritischen 
Erforschung des Alten Testaments (2e druk; Neukirchen 1969).

26. In zijn inaugurele oratie en in het openingscollege van 1877 wordt deze opvatting van het 
vak geschiedenis van Israëls godsdienst uitdrukkelijk uitgesproken. De inaugurele oratie 
verscheen onder de titel De Israëlietische letterkunde als onderdeel der christelijke theo-
logie. Redevoering, bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de universiteit te 
Utrecht den 8sten december uitgesproken (Groningen 1877). De tekst van het college wordt 
bewaard in het Valeton-archief.

27. In dankbare herinnering, 7-9.
28. Van Dijk, ‘Valeton’ (1912), GG IV, 447.
29. Gerretsen, ‘Prof. dr. J.J.P. Valeton’, in: In memoriam prof. dr. J.J.P. Valeton Jr., 11-12.
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Het unieke van Valetons werkwijze valt op wanneer men zijn werk vergelijkt met 
dat van tijdgenoten die zich evenals hij op de bestudering van het Oude Testament 
hadden toegelegd.
 Behalve wetenschappelijke studies op het gebied van het Oude Testament publi-
ceerde Valeton brochures over het ethisch beginsel. Van Dijk heeft daarover wel 
eens licht spottend gesproken: het is vergeefse arbeid, men wil toch niet luisteren. 
Valeton heeft deze moeizame arbeid op zich genomen. Het bezorgde hem de bij-
naam ‘apologeet van de ethische richting’30. Deze brochures en artikelen over het 
ethisch beginsel zijn niet te begrijpen zonder bestudering van zijn oudtestamentisch 
werk. Tussen beide soorten geschriften bestaat vaak een wisselwerking. Als voor-
beeld valt hier te wijzen op een artikel over het kennen van God, dat zijn anti-intel-
lectualistische openbaringsbegrip illustreert, of, zo men wil, fundeert31.
 Een derde groep geschriften betreft de zending. Jarenlang is Valeton voorzitter 
geweest van de Utrechtse Zendings Vereniging, en samen met J.W. Gunning was hij 
de motor van vele zendingsactiviteiten32. Deze liefde voor de zending weerspiegelt 
zich in zijn oeuvre. Hij schreef onder meer een gedenkboek van de Utrechtse Zen-
dings Vereniging en publiceerde een biografie van zendeling Nicolaas de Jonge, een 
schoonvader van zijn zoon Herman.
 Een vierde groep geschriften vormen zijn stichtelijke overdenkingen, voor het 
merendeel gepubliceerd in het door hem en La Saussaye opgerichte tijdschrift Over-
denkingen. Ook publiceerde hij overdenkingen in Eltheto, Voor den zondag, en in 
Het eeuwig evangelie.

Het is opvallend hoeveel van Valetons werk cirkelt rondom de vraag naar de open-
baring. Deze oudtestamenticus had dogmatische belangstelling. Valeton dacht na 
over de inhoud van de openbaring, de verhouding tussen algemene en bijzondere 
openbaring, de wijze waarop de openbaring door de mens gekend wordt en de his-
torische betrouwbaarheid van de Schrift, en hij heeft zich veel moeite getroost de 
historisch-kritische en godsdiensthistorische benadering van het Oude Testament 
in haar dogmatische consequenties te doordenken en deze benadering te verbinden 
met de theologische erfenis van D. Chantepie de la Saussaye. Tezamen met zijn 
brochures over het ethisch beginsel verschaft dit deel van zijn werk ons een goed 
inzicht in het zelfbewustzijn van de tweede generatie ethische theologen. Wat be-
treft het formuleren van de uitgangspunten van de ethische theologie was Valeton 
ongetwijfeld de belangrijkste woordvoerder van zijn dagen. Bij Van Dijk en La 
Saussaye worden deze uitgangspunten vaak verondersteld, Valeton heeft ze expli-
ciet verwoord. Het gevolg hiervan was dat Valeton meer dan zijn beide vrienden be-
trokken raakte in openbare debatten. Hij polemiseerde onder anderen met Kuyper, 
Bavinck, Ph.J. Hoedemaker en B.D. Eerdmans.

30. Van Rhijn, ‘In memoriam’ (1925), GG VI, 48. Later is deze uitspraak door Haitjema overge-
nomen. Zie De richtingen, 236.

31. ‘Het kennen van God volgens de boeken des Ouden Verbonds’, TS 7 (1889) 1-38.
32. Over Valeton en de zending zie men S.C. Graaf van Randwijck, Handelen en denken in 

dienst der zending. Oegstgeest 1897-1942 (‘s-Gravenhage 1981), reg.i.v. De invloed van 
Valeton op de zending mag niet worden onderschat.
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Valetons theologisch streven

Loader meent dat de grootste verdienste van Valeton is geweest, dat hij de kritische 
wetenschap voor de kerk heeft bewaard33. En in het zoeken naar een verbinding 
tussen het geloof der gemeente en de historisch-kritische benadering van de Schrift 
raken we ongetwijfeld een centraal thema uit de arbeid van Valeton. Maar wat Vale-
ton voor ogen stond was omvattender dan alleen maar een verbinding tussen geloof 
en historisch-kritische wetenschap; hij wilde een andere opbouw van de theologie. 
Na Van Oosterzee was dat een nieuwe start. Onder de titel Een nieuw begin zette 
Valeton in 1882 zijn visie op de theologie uiteen.

De titel van deze rede werd Valeton ingegeven door het overlijden van zijn leer-
meester Van Oosterzee. Deze wordt in warme bewoordingen herdacht, maar Va-
letons waardering betreft meer Van Oosterzee’s persoon dan zijn arbeid. Daarmee 
bedoelde Valeton niet te ontkennen dat Van Oosterzee ‘mede en in bijzondere mate’ 
zijn stempel op de vaderlandse theologie heeft gedrukt, maar de tijd van zijn stelsel 
was voorbij. Reeds tijdens het leven van Van Oosterzee kondigde zich een andere 
benadering van de theologie aan. Met de titel Een nieuw begin gaf Valeton te ken-
nen dat diens dood een grens tussen twee theologische perioden markeert.
 Behalve door het overlijden van Van Oosterzee werd de inhoud van dit ope-
ningscollege in sterke mate bepaald door de voortdurende polemiek die Kuyper 
vanaf 1878 tegen de latere ethischen en met name tegen Valeton voerde34. De toon 
van zijn Heraut-artikelen werd, ondanks waarschuwingen en verwijten van zo-
wel geestverwanten als tegenstanders, steeds feller. In de rede De hedendaagsche 
schriftcritiek uit 1881 komt deze polemiek tot een voorlopig hoogtepunt. De op-
richting van de Vrije Universiteit vormde mede de achtergrond van de felle toon-
zetting van Kuypers artikelen. De strijd tegen Valeton en zijn leerlingen was slechts 
een onderdeel van een groot offensief tegen alle coryfeeën van de orthodoxie, met 
het doel studenten voor de Vrije Universiteit te werven. Niet alleen Valeton, maar 
ook Van Oosterzee, Bronsveld, Van Toorenenbergen en Doedes waren in deze jaren 
het mikpunt van Kuypers scherpe pen. Dat Valeton in het bijzonder Kuypers aan-
dacht kreeg, heeft ongetwijfeld te maken met de aantrekkingskracht die van hem 
uitging. Daarnaast speelden pastorale en dogmatische motieven bij Kuyper een rol. 
Diens eigen visie op het gezag der Schrift was echter zwak onderbouwd en hij ging 
voorbij aan de grote problemen met betrekking tot de schriftinspiratie waarvoor 
Valeton en de zijnen nu juist wel oog hadden. Uiteindelijk stelde hij dat het getui-
genis van de Schrift zonder meer aanvaard moet worden ‘omdat het erin staat’35. 
Kuyper wordt in Valetons rede niet met name genoemd. De thematiek van zijn rede 

33. Die etiese outestamentici, 204.
34. Zie over deze polemiek C. Augustijn, ‘Kuypers rede over “De hedendaagsche schriftcritiek” 

in haar historische context’, GTT 69 (1969) 18-31 en 81-108; Kuyper, De hedendaagsche 
schriftcritiek in hare bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods. Rede bij 
het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit, gehouden den 20sten october 1881 
(Amsterdam 1881).

35. Ibidem, 107, uit De Heraut no 224, 9 april 1882.
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en het citeren van enkele zinsneden uit de artikelen van Kuyper maken echter dui-
delijk dat Een nieuw begin niet alleen een afscheid is van Van Oosterzee, maar ook 
een antwoord aan Kuyper.

Tegenover Van Oosterzee’s apologetische benadering van christelijk geloof stelt Va-
leton dat ‘met geen enkel resultaat van historische kritiek, evenmin als met eenige 
dogmatische formule ons christelijk geloof staat of valt’, omdat het ethisch van aard 
is36. De moderne ontwikkelingen op het gebied van de theologie kunnen niet onver-
werkt blijven, omdat het onmogelijk is gebleken de resultaten van de historische 
kritiek succesvol te bestrijden. De theologie moet daarom op geheel andere wijze 
opgebouwd worden dan Van Oosterzee voor ogen stond. Men moet op het ethische 
standpunt gaan staan, de theologie dient een zedelijke grondslag te krijgen. Want 
de zekerheid des geloofs wordt niet gevonden in historische argumenten, maar in 
de ‘persoonlijke op ervaring gegronde verzekerheid’37. Deze zekerheid bestaat niet 
buiten God om, de oorsprong van de geloofservaring ligt in Hem. Hij is het voor-
werp der theologie, voorzover Hij zich geopenbaard heeft. Deze openbaring komt 
ons uit de Schrift tegemoet. De Schrift moet dus, met alle ons thans ter beschik-
king staande middelen, bestudeerd worden. Daarom betreurt Valeton het dat men 
kandidaat in de theologie kan zijn zonder ooit iets gedaan te hebben aan bijbelse 
theologie. Ook de wijsbegeerte van de godsdienst is een wezenlijk en onmisbaar 
aspect van de theologie: alleen zo zal zij haar wetenschappelijk karakter kunnen 
handhaven. De kroon van deze arbeid is de dogmatiek, gebaseerd op een grondige 
bestudering van de dogmengeschiedenis, en rekening houdend met de eisen van 
de moderne tijd. Samenvattend spreekt Valeton de wens uit dat de periode van de 
apologetiek wordt gevolgd door een historische periode. Grondige schriftstudie, on-
belemmerd wijsgerig onderzoek en degelijke historische kennis vormen de kern van 
het nieuwe theologische begin waar Valeton op hoopt.

De verschillen met de benadering van Van Oosterzee zijn duidelijk. Geen apologie 
van het christelijk geloof die steunt op historische gronden, maar een theologie die 
daarentegen de resultaten van het historisch-kritisch bijbelonderzoek verwerkt en in 
de geloofservaring haar zekerheid vindt. Daarmee kreeg ook Kuyper een antwoord: 
tegenover zijn angst voor de historisch-kritische wetenschap staat hier een princi-
piële openheid en onverschrokkenheid, die geloof en wetenschap met elkaar poogt 
te verbinden. Deze benadering bracht Valeton niet alleen in botsing met Kuyper 
en Doedes, maar ook met de moderne theologen. Zowel door de problematiek als 
door de daarmee gepaard gaande polemiek kwam hij bovendien in een kwade reuk 
bij een deel van de gemeente. In deze positie heeft hij zich bepaald niet gelukkig 
gevoeld38.

36. Een nieuw begin, 16.
37. Ibidem, 24.
38. Uitlatingen daarover in ‘Pro domo’, STT 5 (1879) 207-216, aldaar 207.
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De opbouw van dit hoofdstuk

De opbouw van dit hoofdstuk is ontleend aan de opbouw van Een nieuw begin. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: de geloofservaring, algemene openbaring en 
natuurlijke theologie, bijzondere openbaring, de inhoud van de openbaring en het 
dogma, de Heilige Schrift, Schrift en kritiek, en de verhouding tussen theologie en 
godsdienstwetenschap. Dit hoofdstuk wordt besloten met een terugblik.
 Daar waar Valetons geschriften daartoe aanleiding geven, heb ik de verhouding 
tussen hem en zijn tijdgenoten in de beschrijving van Valetons denken verwerkt. 
Indien geen sprake is van een directe, wederzijdse confrontatie met tijdgenoten, ben 
ik in de meeste gevallen aan deze reacties voorbijgegaan. In het algemeen zijn ze 
niet van hoog niveau, en bovendien komen alle belangrijke verschillen aan de orde 
door in te gaan op de door Valeton gevoerde polemieken.

2. oPenbarIng, geloof en erVarIng

Inleiding

In tegenstelling tot Van Oosterzee, die de waarheid van het christelijk geloof tracht-
te te staven met historische argumenten, betoogde Valeton in Een nieuw begin dat 
de zekerheid des geloofs slechts gevonden wordt in de ‘persoonlijke op ervaring 
gegronde verzekerheid’. Om deze zekerheid te verkrijgen, moet de theologie uit-
gaan van een ‘zedelijken grondslag’39. In deze paragraaf wordt dit thema nader 
uitgewerkt. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de geloofservaring als 
uitgangspunt van de theologie, aan de geloofservaring als bewijs voor de waarheid 
van het christelijk geloof en aan de geloofservaring als hermeneutisch principe.

Theologie en geloofservaring

In zijn openingscollege uit 1878, waarin Valeton zich verweert tegen de aanvallen 
die Kuyper in de zomer van dat jaar op de ethische theologie richtte, stelt hij dat 
de ethische theoloog op wetenschappelijke wijze behandelt hetgeen hij zelf van de 
‘geestelijke dingen heeft leeren zien en verstaan’40. Hieraan voegt hij echter direct 

39. Een nieuw begin 24.
40. Nog één woord, 10. Kuyper wordt in dit college niet met name genoemd, slechts eenmaal 

verwijst Valeton naar De Heraut, no 29, van 23 juni 1978. Daarin meende Kuyper te moeten 
stellen dat Valeton niet meer tot de orthodoxie gerekend diende te worden. Taalgebruik en 
verweer tonen echter dat Valeton in zijn rede over de hoofden van zijn studenten heen vooral 
Kuyper op het oog heeft gehad. In SWV 15 (1878) I, 186-190, publiceerde Valeton een ‘Brief 
aan dr. A.W. Bronsveld’, waarin hij deze verzocht er bij de synode op aan te dringen Kuyper 
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toe, dat dit verstaan niet door ‘onmiddellijke illuminatie’ of ‘mystieke geestesver-
lichting’ wordt verkregen. Dit verstaan groeit in de theoloog als lid der gemeente 
en vooral door de vertrouwelijke, biddende omgang met de Schrift. Door de Schrift 
komen de ‘geestelijke dingen’ tot ons. Hoe meer de theoloog ‘zich met haar voedt 
en in haar leeft en door haar geleerd wordt, hoe meer hij ook met deze dingen in 
betrekking treedt, of liever hoe meer zij zelve tot hem gaan spreken, en hij van de 
uitdrukkingen, ook van die van de Schrift, tot de realiteit er van komt’41. Deze wer-
kelijkheid Gods, ervaren in het geloof, is de grondslag, het werkelijke uitgangspunt 
van de theologie. Daarom is er geen sprake van subjectiviteit of een hellend vlak. 
Het hellende vlak is daar, waar men zich afwendt van ‘de geestelijke realiteiten’ 
en zich verschanst achter een ‘systeem’42. Met andere woorden: het is Valeton in 
de theologie te doen om de levende God, niet om de letter van Schrift of dogma, 
niet om een theologisch systeem. Het gaat om een theologia regenitorum, om een 
theologie die waarlijk ‘van God geleerd is’, om een theologie die gebouwd is op 
de realiteit Gods. Daarom hangt de juistheid en de volledigheid van de theologie af 
van ‘de diepte en veelzijdigheid onzer geestelijke levenservaring’43. Bij de ortho-
doxe theologen, in 1878 vooral Kuyper en zijn geestverwanten, vreesde Valeton een 
intellectualistische verstarring van de theologie. Het door mensen geformuleerde 
leerstuk neemt de plaats in van God zelf en krijgt daardoor onvergankelijke waarde, 
terwijl het er Valeton om gaat voor de waarheid Gods nieuwe, moderne uitdrukkin-
gen te vinden44.

Intellectualisme vreesde Valeton ook in de theologie zoals deze door Doedes en 
Van Oosterzee werd beoefend. Zijn rede Een nieuw begin is één groot protest tegen 
deze benadering van de theologie. De spits van zijn betoog is dan ook anders dan 
in 1878, meer toegesneden op de theologie van Van Oosterzee, hoewel ook nu weer 
regelmatig op Kuyper gezinspeeld wordt. De zekerheid van het geloof ligt niet in 
historische argumenten, in de betrouwbaarheid van de Schrift, er bestaat slechts 
een ‘persoonlijke op ervaring gegronde verzekerheid’. De objectieve grond van die 
zekerheid ligt in God, niet in de bijbel. En daarom is niet de bijbel voorwerp van de 
theologie, maar God gelijk Hij zich heeft geopenbaard. In wezen ligt hier zijn grote 
bezwaar tegen de benadering van Van Oosterzee. Valeton vreest dat bij hem, net als 
bij de gereformeerde orthodoxie overigens, de bijbel voorwerp van de theologie 

een leerstoel in de kerkelijke statistiek te bezorgen. Hij deed dit naar aanleiding van een arti-
kel in De Heraut, waarin Kuyper een indeling van alle kerkelijke en theologische stromingen 
in Nederland had gegeven. Eén keer zond Valeton een ingezonden brief naar De Heraut. Het 
lijkt erop dat Valeton zich na 1883 weinig meer tot Kuyper heeft gewend. Deze van zijn kant 
heeft bij mijn weten nooit meer een offensief tegen de latere ethischen als in de jaren 1878-
1883 gelanceerd.

41. Ibidem, 10-11. Zie ook Ethisch, 13: ‘De ethische theoloog is op theologisch gebied de realist 
bij uitnemendheid’.

42. Ibidem, 12.
43. Ibidem, 18.
44. Daarover gaat het tweede gedeelte van dit openingscollege, waarin Valeton zijn positie te-

genover de orthodoxie verduidelijkt.
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wordt. Daardoor worden traditionele voorstellingen verdedigd die wetenschappe-
lijk niet verantwoord zijn en die bovendien niet tot de kern van het christelijke 
geloof behoren45.

De rede Een nieuw begin heeft veel negatieve reacties losgemaakt. De bezwaren 
betroffen onder meer het ‘subjectieve’ uitgangspunt van de theologie, de ervaring 
van de gelovigen. Men vreesde dat aan de objectiviteit en de zekerheid van het heil 
en de theologie tekort werd gedaan46. Valeton zag zich daardoor genoodzaakt zijn 
standpunt toe te lichten47.
 Het christen-zijn, zo beantwoordt Valeton dit aspect van de kritiek, berust op wer-
kelijke geestelijke ervaring, maar deze ervaring heeft haar grond in de persoon van 
Jezus Christus, die ons in de Schrift wordt getekend48. Dit is inderdaad een subjec-
tieve grondslag voor de theologie. Maar aan deze vorm van subjectivisme ontkomt 
geen enkele wetenschap of theologische richting. ‘Gij wilt uwe theologie bouwen 
op den objectieven grondslag van de Schrift, maar dan toch op de Schrift, zooals 
gij, met en na anderen, ze daar ziet liggen, zooals gij ze gelezen en herlezen en ze in 
meerdere of mindere mate in u opgenomen hebt’49. Een ‘objectieve’ Schrift bestaat 
volgens Valeton dus niet, en niemand ontkomt aan ‘subjectivisme’. Ten aanzien 
van zijn eigen uitgangspunt merkt hij vervolgens op dat alle kennis op waarneming 
en ervaring berust. Het gaat echter niet om die ervaring op zichzelf, want: ‘Waar-
neming onderstelt iets dat waargenomen, ervaring iets dat ervaren worden kan en 
wordt’50. En: ‘Niet die ervaart is de eerste, maar wat men ervaart’51. 

45. Een nieuw begin, 26-27.
46. Reacties kwamen van Doedes, ‘J.J. van Oosterzee’, Utrechtse studentenalmanak (1883) 223-

268; idem, ‘Ons christelijk geloof en de resultaten der historische kritiek, SWV 20 (1883) I, 
133-147; W. Francken Azn., Geloof en vrijheid 16 (1882) 607-622; H. Brouwer, Kerkelijke 
courant. Weekblad voor de Nederlandsche Hervormde Kerk, 14 oktober 1882; Kuyper, De 
Heraut, no 259, 10 december 1882; Ph.R. Hugenholtz, ‘Een nieuw begin’, TT 17 (1883) 95-
96.

47. Hij deed dat in de brochure Geloof en theologie. Achtereenvolgens komen aan de orde zijn 
bezwaar tegen de term ethische theologie, de gewenste zedelijke grondslag van de theologie, 
de historische kritiek, de Schrift, de wijsbegeerte van de godsdienst en de verhouding tot 
de orthodoxie. Op al deze punten was kritiek gekomen. Op deze rede werd onder anderen 
gereageerd door J.D. van der Munnik, ‘Geloof en theologie’, De vrije kerk Vereniging van 
christelijk gereformeerde stemmen 9 (1883) 135-146, 163-177 en 302-330; Doedes, ‘De 
resultaten der historische kritiek en ons christelijk geloof’, SWV 20 (1883) I, 249-268; idem, 
‘Het oude begin. Toespraak aan studenten’, SWV 20 (1883) II, 521-536; G.J. Brutel de la 
Rivière, ‘Open brief aan prof. dr. J.J.P. Valeton Jr. naar aanleiding van zijn geschrift “Geloof 
en theologie”‘, SWV 20 (1883) I, 269-280 en J.H.L. Roozemeijer, ‘Het christelijk geloof en 
de historische kritiek’, SWV 20 (1883) II, 39-52. Slechts het artikel van De la Rivière wordt 
door Valeton rechtstreeks beantwoord, in ‘Antwoord aan dr. G.J. Brutel de la Rivière, predi-
kant te Krabbendijke’, SWV 20 (1883) I, 281-289.

48. Geloof en theologie, 17-26. Op bladzijde 24 maakt Valeton onderscheid tussen de zekerheid 
des geloofs en de objectieve grond van het geloof. Deze laatste ligt in God.

49. Ibidem, 23.
50. Ibidem, 24.
51. Ibidem, 25. Zie ook De ethische richting, 13: ‘Wij leven niet uit ons geloof; niemand zou het 

kunnnen; maar wij leven uit de dingen Gods door het geloof’.
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Met andere woorden: de grond van het geloof en daarom het wezenlijke uitgangs-
punt van de theologie is Gods openbaring in Christus. Zo heeft Valeton het ook 
wel geformuleerd: ‘Er is voor mij geen werkelijke theologie die niet op openba-
ring berust’52. Van een ontwikkeling naar een minder subjectief uitgangpsunt is 
bij Valeton geen sprake53. Valeton heeft nooit bedoeld de geloofservaring van de 
openbaring los te maken. Met De Vrijer meen ik dat het niet gaat om de vraag 
ervaringstheologie of schrifttheologie, maar om de vraag hoe het objectieve door 
het subject wordt opgenomen54. Vandaar dat reeds in het openingscollege uit 1878 
nu eens de geloofservaring als uitgangspunt van de theologie genoemd wordt, dan 
weer de realiteit of de openbaring Gods. Deze beide polen bestaan niet zonder el-
kaar. Ook later zal Valeton nu eens het subject, dan weer het object van de theo-
logie als haar uitgangspunt noemen55. Op het subject van de theologie werd wel 
nadruk gelegd, maar zonder dat aan de bijzondere openbaring van God in Jezus 
Christus voorbij werd gegaan. Integendeel. Valeton heeft zich juist verzet tegen het 
‘ultra-ethische’ standpunt. ‘Men zou willen bouwen, ook zijn theologie, op eigen 
ervaring, en alles wat men zelf niet kent, eenvoudig ter zijde laten’56. Maar, met 
een beroep op 1 Johannes 2:20, het gaat in de geloofservaring om een ‘zalving’ 
van God, en die ‘zalving’ slaat op de gemeente in haar geheel. ‘Voor de ethische 
richting is de boodschap het eerst’57. Hier protesteert Valeton tegen een ervarings-

52. Ethisch, 15.
53. Anders Bezemer, Vinet, 222-223, die een verschil ziet tussen Een nieuw begin en Ethisch.
54. M.J.A. de Vrijer, De gereformeerd-ethischen (Utrecht 1920) 77-78, die zich tegen een onuit-

gegeven rectorale oratie van Honing keert. Een verslag daarvan trof hij aan in De Standaard 
van 9 december 1919. Ik neem aan dat deze rede door Honig uitgewerkt werd tot de brochure 
Schrift en ervaring (Kampen 1920). In ieder geval worden daarin dezelfde themata aan de 
orde gesteld als die waarop De Vrijer reageert.

55. In Geloof en theologie, 26, noemt Valeton het ‘op ervaring berustend geloof’ de grondslag 
van de theologie. In ‘Voorrede’, in: D. Chantepie de la Saussaye, Beoordeeling, iv, noemt 
Valeton Jezus Christus het uitgangspunt van de theologie, terwijl hij direkt daarop laat vol-
gen: ‘Hierdoor plaatst het de theologie op den bodem van het persoonlijk geloof’. In De 
veronderstelling der theologie. Redevoering uitgesproken 25 maart 1898 (Utrecht 1898) 28, 
noemt hij als basis hetgeen in de geest van de mens, in natuur en geschiedenis, en bovenal in 
Jezus Christus, van God openbaar is geworden. In Ethisch, 9, spreekt hij over de ‘realiteit der 
geestelijke dingen’, op bladzijde 18 spreekt hij over het kennen van God als het uitgangspunt 
van de theologie, op bladzijde 23 spreekt hij weer over het geloof der gemeente waarop de 
theologie berust. In ‘Openbaring’ (1907), Getuigenissen (Nijmegen 1907) 133-163, aldaar 
155: ‘Alle christelijke theologie moet berusten op de erkenning van Christus als de volle 
openbaring Gods’. Klaarblijkelijk heeft Valeton in het wisselend gebruik van de terminolo-
gie geen inconsequentie ervaren, hetgeen het gelijk van De Vrijer eens te meer bewijst.

56. Ethisch, 22. Anders Honig, Schrift en ervaring, 67-68, die opmerkt dat deze uitlating van 
Valeton onbegrijpelijk is, daar hij juist wel een ervaringstheologie aanhing.

57. Ibidem, 23. Op grond van deze passage vraagt Honig, “Ethisch” of gereformeerd, 58, zich 
af waarom Valeton dan niet van Gods genade in Jezus Christus de grondslag van dogma en 
theologie maakt. En naar aanleiding van soortgelijke uitlatingen van Valeton in Geloof en 
theologie merkt hij op (bladzijde 55-56) dat Valeton dogma en theologie feitelijk laat rusten 
op het getuigenis Gods. Hij verwijt Valeton daarmee inconsequentie. Hij verwart in dit ver-
band grondslag en zekerheid van het geloof. Bovendien verdisconteert Honig niet dat geloof 
een relationeel begrip is, en dat daaruit de wisselende terminologie bij Valeton verklaard 
dient te worden.
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theologie, die voorbij gaat aan Gods openbaring in Jezus Christus. De christelijke 
geloofservaring vindt slechts in Hem haar oorsprong.
 De nadruk op de geloofservaring betekende voor Valeton dus niet dat er naast de 
objectieve openbaring door hem nog een tweede kenbron voor God werd aangeno-
men, de subjectieve geloofservaring. Hiermee zijn alle critici terechtgewezen die 
meenden dat Valeton met de zedelijke grondslag van de theologie in feite overge-
gaan was naar het kamp van de ethisch modernen58. De formele overeenstemming 
in methode, door Valeton herhaaldelijk toegegeven, leidt tot een andere theologie 
omdat Valeton in tegenstelling tot de modernen de nadruk legde op de transcen-
dentie Gods en op de bijzondere openbaring en zich niet gebonden achtte aan een 
anti-supranaturalistisch godsbeeld. Dit verschil tussen Valeton en de modernen is 
groter dan de overeenstemming in methode59.

Hoewel Valeton spreekt over de op ‘persoonlijke op ervaring gegronde verzeker-
heid’, heeft hij deze zekerheid niet opgevat in louter individualistische zin. God 
herhaalt zich niet voortdurend, maar wat Hij van Zichzelf heeft laten merken is 
blijvend bezit der gemeente, waartoe ook de bijbelschrijvers behoren. De indivi-
duele gelovige leert God kennen door in en met de gemeente te leven, en door een 
voortdurende omgang met de bijbel60.

Geloofservaring als bewijs

Door te beklemtonen dat de theologie een ‘zedelijke grondslag’ moet hebben, heeft 
Valeton afscheid genomen van de Utrechtse apologetiek. Deze benadering immers 
schiep de mogelijkheid open te staan voor moderne ontwikkelingen in het bijbel-
onderzoek. Bovendien bood dit uitgangspunt de mogelijkheid om tot een volgens 
Valeton zinvolle geloofsverantwoording ten opzichte van de modernen te komen.

Deze vorm van apologetiek is duidelijk aanwezig in zijn rectorale oratie van 1898, 
De veronderstelling der theologie. Valeton geeft daarin toe dat het bestaan van God, 
als de grote vooronderstelling van de theologie, niet te bewijzen valt. De arbeid 
van Kant laat zich niet ongedaan maken. ‘God poneert zich zelf. Hij is er. Hij staat 
boven alle bewijs. Wij gelooven in God’61. Tegelijkertijd voert Valeton echter de 
geloofservaring aan als een rechtvaardiging van dit godsgeloof. Er zijn ‘gewaar-
wordingen, aandoeningen, indrukken’ van God. En geloven, opgevat als fides qua 
creditur, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als zien, horen of tasten, het is een weg 
tot weten. Door het geloof leren wij God kennen. Dat niet iedereen deze mening en 

58. Zo H. Brouwer in De kerkelijke Courant van 9 december 1882.
59. Geloof en theologie, 22-23. Zie ook De ethische richting, 39. Deze verwantschap en dit ver-

schil met de modernen speelde ook een rol bij D. Chantepie de la Saussaye en Gunning. Zie 
Veenhof, Revelatie, 195-196 en 243-244

60. Nog één woord, 11-13; Ethisch, 23-24.
61. De veronderstelling der theologie, 8-9.
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deze ervaring deelt, acht hij geen bezwaar: ‘Kan kleurenblindheid ooit normatief 
zijn? of zal het afgestompte gehoor en het verzwakte gezicht tot maatstaf moeten 
dienen ook voor wie met een beter gehoor en gezicht zijn begaafd?’62. Er is een we-
ten door het geloof. Daarom kan hij het geloof elders ons zesde orgaan noemen63. 
Dat geloof brengt ervaring mee, ervaring van God. Met andere woorden: de geloof-
servaring is een bewijs voor de waarheid van het geloof in het bestaan van God.
 Valeton was zich overigens van de beperkte bewijskracht van deze redenering 
bewust. ‘Alle openbaring heeft haar bewijs in zichzelf; een ander bewijs er voor te 
zoeken dan dat hetwelk gelegen is in het geopenbaarde zelf, is ze te vernietigen’64. 
De zekerheid aangaande de waarheid van de openbaring is geloofszekerheid. Het 
is de geloofservaring die ons van de waarheid van de openbaring overtuigt. De 
‘gepredikte Christus bewijst zich zelven aan die hem aannemen, de levende, maar 
daarmee ook de objectief-reëele te zijn ‘65. Dit is een cirkelredenering en bovendien 
kan het geen strikt wetenschappelijk bewijs worden genoemd66. Voor de gelovige is 
het echter een afdoende bewijs, dat, zo wist Valeton uit eigen ervaring, vaak aange-
vochten wordt67. Vandaar dat hij, die daarin enerzijds een bewijs voor de waarheid 
van zijn geloof zag, anderzijds altijd weer wees op God als de oorsprong van ons 
geloof en de enige die geheel en al zeker is68.
 Hier is sprake van een fundamenteel verschil van inzicht tussen Valeton en zijn 
Utrechtse leermeesters. De geloofservaring is voor de gelovigen het enige bewijs 
voor de waarheid van hun geloof in de openbaring. Historische argumenten over-
tuigen niet. Ook voor de ongelovigen ligt hier het enige bewijs voor de waarheid 
van het christendom, wanneer zij geconfronteerd worden met de gevolgen van deze 
ervaring in het leven der gelovigen. ‘Wij belijden de verlossing door Jezus Christus. 
Welnu, verlost te zijn is òf niets òf een toestand die gecontroleerd worden kan. Zoo 
laat ons dan toonen verlosten te zijn’69.

62. Ibidem, 11.
63. De ethische richting, 12
64. ‘Openbaring’ (1907), Getuigenissen, 139.
65. ‘De “Historische Jezus” en de “Christus der kerk”‘ (1894), Getuigenissen 1-26, aldaar 22. 

Een soortgelijk beroep op de ervaring onder meer in ‘Voorrede’, in: D. Chantepie de la Saus-
saye, Beoordeeling, xv.

66. Ibidem.
67. Daarvan getuigt de bewaard gebleven correspondentie.
68. Zie ‘Bij den aanvang’, Overdenkingen 1 (1892) 5-15, aldaar 5- 6; ‘In gedachtenis’, Over-

denkingen 1 (1892) 115-136, aldaar 115-118, 129-131 en ‘Het vastmaken der verkiezing’, 
Overdenkingen 1 (1893) 227-246, aldaar 236. Het is een greep uit een willekeurig gekozen 
jaargang van dit tijdschrift.

69. De ethische richting, 14.

03 H3.indd   4903 H3.indd   49 30-12-2019   14:1330-12-2019   14:13



50

De geloofservaring als hermeneutisch principe

De geloofservaring is het hermeneutisch principe waarmee Valeton de Schrift wil 
benaderen. In zijn openingscollege uit 1880, met de kenmerkende titel ‘Geloof 
eisch der theologische studie’ heeft Valeton zich voor het eerst min of meer uitge-
breid over dit thema uitgelaten. Hij begint dit college met een laudatio op de moder-
ne theologie. Een theologie die niet tenminste het recht van de kritiek erkent, is niet 
meer denkbaar. In dit opzicht heeft de moderne theologie getriomfeerd. Maar ander-
zijds heeft de moderne theologie het door de onbeperkte toepassing van het kritisch 
beginsel niet kunnen brengen tot een positieve grondslag voor de theologie. ‘De 
moderne theologie toch – ik kan het niet anders zien – draagt de kiem harer eigene 
ontbinding in zich’70. Op de weg waarop zij zich voortbeweegt, ligt het namelijk in 
de verwachting dat de theologie tot godsdienstwetenschap wordt. Niet de zelfopen-
baring Gods is het voorwerp van de studie, maar het verschijnsel godsdienst. Met 
dit uitgangspunt is de theologie niet gebaat. Evenmin is de theologie gebaat bij het 
gereformeerde uitgangspunt, het dogma van de absolute inspiratie. Het geloof is een 
voorwaarde voor goede theologische studie. Concreet betekent dit dat een zuiver li-
teraire en historische behandeling van de Israëlitische letterkunde mogelijk is, maar 
dit is niet het een en het al. Het moet de theoloog te doen zijn om kennis van God. 
Daarom komt het erop aan niet slechts de gewone hermeneutische regels te volgen, 
maar om in de Schrift de zelfopenbaring Gods te ontdekken. Daartoe is geloof no-
dig, want zoals de beoefening van iedere wetenschap een zekere kennis van haar 
object veronderstelt, zo veronderstelt de theologie dat ook. Het is dwaasheid zich 
met theologische vragen bezig te houden zonder kennis van de ‘eenige hoeksteen’ 
en het ‘eenig houvast’ van de theologie, de zelfopenbaring Gods71. Exegese, zo kan 
men Valetons standpunt omschrijven, berust op zielsverwantschap met de bijbel-
schrijvers. Op deze wijze, gebruikelijk in de Romantiek, wordt de distantie-vraag 
door hem opgelost72. Ook elders heeft hij zich op soortgelijke wijze uitgelaten. 
Soms keerde hij zich daarmee tegen zijn moderne tijdgenoten, maar ook wel tegen 
Doedes, van wiens hermeneutiek hij zich distantieerde omdat hij deze te verstan-
delijk achtte. Bij de omgang met de Schrift is de ‘divinatie-gave’ onmisbaar73. Wie 
de geloofservaring van de bijbelschrijvers niet tot op zekere hoogte deelt, kan hun 
getuigenissen niet verstaan74.
70. Toespraken gehouden in verschillende jaren bij de opening der academische lessen (Nijme-

gen 1892) 1-16, aldaar 3.
71. Ibidem, 10.
72. H.W. de Knijff, Sleutel en slot. Beknopte geschiedenis van de bijbelse hermeneutiek (2e 

druk; Kampen 1985) 73-82.
73. ‘Eenige opmerkingen over hermeneutiek inzonderheid met het oog op de Schriften des Ou-

den Verbonds’, TS 5 (1887) 509-525. Zie Doedes, Hermeneutiek voor de Schriften des Nieu-
wen Verbonds (Utrecht 1866). Ik neem aan dat dit artikel een uitwerking is van een referaat 
dat Valeton in 1886 hield voor een mij overigens onbekende ‘theologenkring’, waaraan on-
der anderen Doedes deelnam. In dit referaat reageerde hij op kritiek van Doedes op Valetons 
artikel ‘Jesaja LIII. Eene bijbelstudie’, SWV 23 (1886) I, 429-473. De tekst van het referaat, 
met enige opmerkingen over het ontstaan ervan, wordt bewaard in het Valeton-archief te 
Utrecht.

74. In een boekbespreking in STT 2 (1876) 103-112, aldaar 110-111, waar Valeton naar aanlei-
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Conclusie

Als Valeton spreekt over de geloofservaring, ligt het accent niet op het menselijke 
zijde van die ervaring, maar op de oorsprong daarvan in God, die in Jezus Christus 
met de mens een relatie aangaat. Geloofservaring die daarop niet terug gaat, kent hij 
niet. God zelf is het voorwerp en de kenbron van de theologie. Slechts een enkele 
maal maakt Valeton een opmerking waarin hij de ervaring aan het geloof zelf vooraf 
laat gaan. Maar dat heeft te maken met het kennistheoretische probleem, dat men 
moeilijk vertrouwen kan stellen in iemand van wie men totaal niets afweet75. Dit 
voorwerp van de theologie wordt slechts gekend door de wedergeborenen, die zijn 
aanwezigheid ervaren. Valeton wilde voorkomen dat de theologie verstarde tot een 
begrippenspel, en hij had er bezwaar tegen dat in de theologie historisch-kritische 
kwesties die met het wezen van het geloof niets te maken hebben, een belangrijke 
rol gingen spelen. De christelijke waarheid berust niet op het gezag van de Schrift 
of van de kerk, maar alleen op haar innerlijke evidentie, of, theologisch uitgedrukt, 
op het gezag van de Heilige Geest76.

Met deze interpretatie wijk ik af van de interpretatie van gereformeerde en con-
fessionele onderzoekers die zich over de jongere ethischen hebben uitgelaten. Van 
deze critici is het vooral Honig geweest die zich grondig heeft verdiept in de la-
tere ethische theologen77. Hij meent dat Valeton met zijn pleit voor een zedelijke 
grondslag voor de theologie geheel op de manier van de Duitse ervaringstheoloog 
F.H.R. Frank sprak, en dat het daarom terecht is zijn theologie als ervaringstheo-
logie te typeren, die aan de objectiviteit van de openbaring tekort doet78. Dit kan 
Honig doen door Valetons afweer tegen een ‘ultra-ethisch’ standpunt onbegrijpelijk 
te noemen, en steeds die uitspraken te citeren die betrekking hebben op geloofserva-

ding van Kuenens De profeten en de profetie onder Israël stelt dat de diepten der profetie 
eerst vanuit gelovig standpunt kunnen worden gepeild. Deze benadering mist hij bij Kuenen. 
Zie ook nog ‘Het belang der o.testamentische studie voor den evangeliedienaar’ (1889), 
Toespraken, 62-80, aldaar 78: ‘Uitingen des harten worden alleen verstaan met het hart’, en 
‘Het wezen van Israëls godsdienst’ (1891), Toespraken, 102-116, aldaar 109-110. Zo ook D. 
Chantepie de la Saussaye, zie Veenhof, Revelatie, 201.

75. Ethisch, 16.
76. Zo terecht A.M. Brouwer, ‘De theologische faculteit’, in: J.P. Fockema Andreae e.a, De 

Utrechtse universiteit 1635-1935 II, 169.
77. Zie Is de Bijbel op bovennatuurlijke wijze geïnspireerd? (Baarn 1909 = Levensvragen IV/1); 

“Ethisch of gereformeerd’?; ‘De ethische richting’, GTT 13 (1913) 2-16 en 201-214; ‘“Het 
beginsel” der ethische theologie’, GTT 14 (1914) 365-377 en 457-472, en Schrift en erva-
ring. Het is merkwaardig dat Bavinck nooit publiekelijk op de latere ethische theologen heeft 
reageerd, er is wel sprake van enige correspondentie. Ook in zijn Gereformeerde dogmatiek 
worden ze hoogst zelden genoemd. Uit de correspondentie kan geconcludeerd worden dat 
de verhoudingen formeel maar goed waren. Wellicht meende Bavinck dat er ten opzichte 
van Gunning en D. Chantepie de la Saussaye weinig nieuwe ontwikkelingen waren. Over 
de hier behandelde kwestie heeft hij bijvoorbeeld een diepgaande discussie gevoerd met 
Gunning. Zie Veenhof, Revelatie, 569-575. In de grond van de zaak gaat het om de vraag hoe 
het Woord Gods zich verhoudt tot Schrift en testimonium Spiritus Sancti. Zie hierover ook 
paragraaf 6.

78. Schrift en ervaring, 66-74.
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ring der gemeente. Het door Valeton onderkende relationele karakter van het geloof 
wordt door hem niet verdisconteerd. Bovendien doet Honig geen recht aan de plaats 
van de Schrift in het denken van Valeton: hij creëert ten onrechte een tegenstelling 
tussen Schrift en gemeente. Maar beide wortelen in de werkelijkheid Gods, waar-
bij Valeton aan de Schrift een normatief gezag toekende. De plaats van de Schrift 
bij Valeton komt overigens nog aan de orde. Ik wijs er nu vast op, omdat hier een 
belangrijk misverstand ligt, dat geleid heeft tot het verwijt van subjectivisme. Des-
ondanks is het mogelijk dat Valeton de invloed van de Erlanger theologen heeft on-
dergaan, of althans dat er punten van overeenkomst zijn. Een bepaalde, stereotype 
manier van redeneren kan ‘in de lucht’ zitten. In ieder geval is het waarschijnlijk 
dat in de nadruk op de ervaring een apologetisch element tegenover de natuurwe-
tenschappen zit79. Overigens hoeft niet ontkend te worden dat Valetons uitlatingen 
wel eens aanleiding tot misverstand hebben kunnen geven. In feite is met het ope-
ningscollege uit 1878 reeds alles gezegd en zijn alle later aangevoerde bezwaren 
tegen de ethische theologie weerlegd. Dat het nodig bleek steeds weer het ethisch 
beginsel te verhelderen heeft ook aan de ethische theologen zelf gelegen. Valeton 
althans was zich dat bewust80. Daarnaast liggen daarvoor redenen in de moderne en 
orthodoxe theologie. Men kon, vanuit de eigen vooronderstellingen, de ethischen 
gewoonweg niet verstaan.
 Ik concludeer dat Stam en Van Egmond het recht aan hun zijde hebben, wanneer 
zij betogen dat men de ethische theologie niet kortweg als ervaringstheologie mag 
bestempelen81. In ieder geval met betrekking tot Valeton is deze waarschuwing op 
zijn plaats, en zal men altijd moeten omschrijven wat men in dit verband onder er-
varingstheologie verstaat. Valeton bepleitte een theologie van de Heilige Geest. Het 
gevaar dat deze Geest vervloeit met de menselijke geest, lijkt bij Valeton geringer 
dan bij D. Chantepie de la Saussaye, omdat de continuïteitsgedachte die bij zijn 
leermeester zo’n grote rol speelt, bij Valeton vervangen is door een sterke nadruk 
op het ‘tegenover’ van het christelijke geloof en door de zeer sterke binding aan de 
Heilige Schrift82.

79. Stam, ‘Van de ethische theologie naar Barth’, in: Ernst en vrede, 37. Dit verband is ook door 
anderen gelegd, zie bijvoorbeeld Bavinck, Gereformeerde dogmatiek I, 558. Haitjema, De 
richtingen, 235, spreekt over ‘de realistisch-empiristische filosofie na Kant’ die invloed op 
Valeton heeft uitgeoefend.

80. De ethische richting, 13.
81. Stam, ‘Van de ethische theologie naar Barth’, in: Ernst en vrede, 40-43; N. van Egmond, 

Consequent christendom. Leven en werk van mr. J.J.L. van der Brugghen (Wageningen 
1964) 155. Zie over deze kwestie ook nog R. Bijlsma, Schriftgezag en schriftgebruik. Een 
hermeneutiek van de bijbel (Nijkerk 1964) 112-122.

82. Ik kom hierop in de volgende paragraaf terug.
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3.  algemene oPenbarIng en natuurlIJke tHeologIe

Inleiding

‘Er is geen kennisse Gods, die niet op openbaring … berust’83. Deze openbaring is 
de vooronderstelling van alle theologie. Die openbaring kan echter niet bewezen 
worden met historische argumenten, er is slechts een op persoonlijke ervaring be-
rustende zekerheid, die in die openbaring haar oorsprong heeft. Deze openbaring 
bestaat volgens Valeton uit een algemene openbaring in natuur en geschiedenis, en 
een bijzondere openbaring aan Israël en in Jezus Christus. In deze paragraaf wordt 
dit thema uitgewerkt door aandacht te schenken aan Valetons visie op de algemene 
openbaring en op de natuurlijke theologie. In de volgende paragraaf komt Valetons 
visie op de bijzondere openbaring aan de orde.

Algemene openbaring

In een artikel over de geschiedenis van Israëls godsdienst uit 1881 heeft Valeton 
zijn gedachten over de algemene openbaring neergelegd. Onder erkenning van de 
verwantschap tussen Israëls godsdienst en de overige Semitische godsdiensten, 
tracht hij daarin aan te tonen waarin het openbaringskarakter van Israëls godsdienst 
zichtbaar wordt. In dit kader spreekt hij over de algemene openbaring. Alle gods-
diensten, ook de Semitische godsdiensten, danken daaraan hun ontstaan. Er is een 
revelatio generalis, samenvallend met de schepping84. Onder verwijzing naar Han-
delingen 17:28 verklaart hij dat de indrukken, die een mens van nature van God 
heeft, samenhangen met de oorspronkelijke relatie die tussen God en mens heeft 
bestaan. Toch wil hij alleen aan de Israëlitische godsdienst het predikaat ‘openba-
ringsgodsdienst’ toekennen. Dit hangt samen met zijn visie op de zonde. De mens 
die wij zien is niet de door God bedoelde mens, en zijn geschiedenis, ook zijn gods-
dienstige geschiedenis, is niet de door God bedoelde geschiedenis. Door de zon-
deval, waarvan zowel het christelijk bewustzijn als Genesis 3 getuigen, is er een 
scheiding gekomen tussen God en mens. De mens staat niet meer ‘in onmiddellijke 
betrekking’ tot God, de gemeenschap met God is verbroken, met als gevolg dat de 

83. ‘“Christelijke” godgeleerdheid’ (1892), Toespraken, 117-131, aldaar 119.
84. ‘Bijdragen tot de kennis en waardeering van den Israëlietischen godsdienst, STT 7 (1881) 

1-27 en 81-120, aldaar 15. Loader, Die etiese outestamentici, 46-51, plaatst de in deze ar-
tikelen geschetste visie op de ontwikkeling van Israëls godsdienst tegenover de visie van 
Kuenen. De tegenstelling met Kuenen wordt in het tweede artikel uitdrukkelijk door Valeton 
verwoord. Dit tweede deel heeft als opschrift ‘monotheisme’. Het eerste deel ‘Semietisme. 
Openbaringskarakter’. Het eerste deel heeft een dogmatisch karakter, het tweede een gods-
diensthistorisch karakter. Aan het eerste deel is deze passage ontleend. Valeton meent dat de 
schrijver van Genesis 1-3 in dichterlijke vorm wezenlijke zaken over de mens zegt. In ‘De 
hof van Eden’, STT 7 (1881) 363-388 werkt hij deze visie nader uit. In een recensie in STT 2 
(1876) 401-404, aldaar 403, spreekt hij over de openbaring Gods in natuur, geschiedenis en 
mensheid.
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menselijke wil van God vervreemd is en de menselijke kennis van God verzwakt 
is. Het godsdienstige bewustzijn heeft zijn ‘eenheid’, ‘beslistheid’ en ‘helderheid’ 
verloren. ‘Het kent zelf het object zijner indrukken niet’, terwijl dit wel gezocht 
wordt85. Het gevolg hiervan is het ontstaan van allerlei godsdiensten. De bijzondere 
openbaring sluit hierbij aan. De indrukken, die de mens van nature van God heeft, 
worden versterkt en vermeerderd, waardoor een geheel nieuwe en unieke gods-
dienst ontstaat.

De algemene openbaring vormt dus voor Valeton de verklaring van het ontstaan van 
de godsdiensten. Met deze visie op de oorsprong van de godsdienst openbaart zich 
een belangrijk verschil tussen Valeton en Bruining. Laatsgenoemde keerde zich in 
een artikel in De Gids van 1884 tegen de ‘mystieke’ grondslag van de theologie86. 
Volgens hem werden de godsdienstige gemoedsbewegingen veroorzaakt door voor-
stellingen omtrent het bovenzinnelijke wezen der dingen. Deze voorstellingen zijn 
op hun beurt ontstaan door de denkende verwerking van indrukken uit de zinnelijke 
wereld en dienen niet als ‘onmiddellijk’ afkomstig van God te worden aangemerkt. 
Grondfout van deze redenering is volgens Valeton dat ieder verschijnsel een eindige 
oorzaak heeft, en hij betwist dat op deze wijze het raadsel van de oorsprong van de 
godsdienst kan worden verklaard. Hij vraagt zich af: ‘heeft men dan werkelijk iets 
dienaangaande ontdekt? en is de geboorte-ure gevonden van die groote gedachte, 
die zich in het éne woord God laat uitspreken, en die aan elken, ook den oudsten 
en meest primitieven voor ons kenbaren vorm van Godsbegrip moet zijn voorafge-
gaan?’87. Valeton is van mening dat men even licht de oorsprong van het zien zal 
kunnen verklaren zonder iets dat gezien wordt, ‘als dien van de gedachte God, in 
welken vorm en onder welken naam dan ook, zonder Hem zelf’88. Deze heeft zich 
in Zijn schepping geopenbaard.

Het onderscheid tussen algemene en bijzondere openbaring

In een voordracht voor de theologische faculteit van het Amsterdamse studenten-
corps in 1907 heeft Valeton zijn visie op de verhouding tussen algemene en bij-
zondere openbaring nader uiteengezet. Het onderscheid tussen beide, zo betoogt 
hij daarin, is niet ‘specifiek’, maar bestaat in het verschil in ‘maat waarin, kring 
waaraan, wijze waarop, doel waarmee de openbaring geschonken wordt’89. Daar-
mee wil Valeton zeggen dat het in de bijzondere openbaring niet om iets geheel 
anders gaat dan in de algemene. ‘Iets dat specifiek verschillend is van iets anders, 
assimileert er zich niet mee; het adapteert het niet, en wordt er niet door geadap-
teerd. En dat juist is hier wel het geval; en het is de heerlijkheid der bijzondere 

85. Ibidem 17.
86. A. Bruining, ‘De theologie in den kring der wetenschappen’, G 48 (1884) II, 449-501.
87. ‘Voorrede’, in: D. Chantepie de la Saussaye, Beoordeeling, xx.
88. Ibidem.
89. ‘Openbaring’ (1907), Getuigenissen, 133-163, aldaar 144.
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openbaring’90. In het verlengde hiervan ligt dat Valeton de bijzondere openbaring 
karakteriseert als de ‘aangedikte’ algemene openbaring. Valeton heeft het onder-
scheid tussen specifiek en gradueel overigens gerelativeerd door erop te wijzen dat 
wanneer iets een zekere graad overschrijdt, het een ‘geheel andere gedaante’ krijgt91.
 Hoewel Valeton niet wil spreken over een specifiek onderscheid tussen de alge-
mene en de bijzondere openbaring is er wel degelijk sprake van een onderscheid. 
Dat ziet hij allereerst in een verschil in maat. God leidt (door zijn algemene open-
baring in de geschiedenis) alle mensen, maar in het bijzonder (dus in de bijzondere 
openbaring aan Israël) Abraham en zijn nazaten. Wat elders slechts verduisterd aan-
wezig is, wordt in Israël schitterend zichtbaar. Tevens is er een verschil in de kring 
waaraan de bijzondere openbaring in tegenstelling tot de algemene openbaring 
wordt geschonken. De bijzondere openbaring is in eerste instantie bestemd voor 
Israël. Daarin volgt God als het ware de natuurlijke weg. Israël moet de ontvangen 
boodschap aan anderen doorgeven. ‘Wat voor allen bestemd is, wordt aan enkelen 
gegeven’92. Een derde verschil wordt zichtbaar in de wijze waarop die openbaring 
geschonken wordt. De bijzondere openbaring bestaat uit twee daden Gods, de ma-
nifestatie en de inspiratie. Dit komt in de volgende paragraaf aan de orde. Als vierde 
en laatste onderscheid wijst Valeton op het verschil in doel tussen de algemene en 
bijzondere openbaring. Omdat de zonde de kennis van God op grond van de alge-
mene openbaring in de weg staat, is het intrinsieke doel van de bijzondere openba-
ring de overwinning van de zonde. ‘Alle bijzondere openbaring is soteriologisch, 
ook al ligt er in de soteriologie natuurlijk veel meer dan alleen openbaring’93. Dit 
laatste verschil acht Valeton het belangrijkste verschil tussen de algemene en de 
bijzondere openbaring.

Het is onder meer deze visie op de verhouding tussen de algemene en de bijzondere 
openbaring die het Valeton mogelijk maakte de geschiedenis van Israël voluit his-
torisch te benaderen. In het reeds gememoreerde artikel over de geschiedenis van 
Israëls godsdienst uit 1881 plaatst hij deze godsdienst op Semitische bodem. In de 
godsdienst van Israël laten zich allerlei algemeen Semitische tendenties aanwijzen. 
Maar wat Israël door de Semitische afkomst van nature aan godsdienst bezit en dus 
gemeenschappelijk heeft met andere Semitische volken, is bij Israël onder invloed 
komen te staan ‘van den waarlijk levenwekkenden Geest’94. De bijzondere open-

90. Ibidem, 149. Zo ook in ‘Bijdragen’, STT 7 (1881), 19.
91. Ibidem, 148 voor het begrip ‘aangedikte’ openbaring. In ‘De verhouding van Israëls gods-

dienst tot de andere Semietische godsdiensten’, Eltheto 60 (1906) 75-77, aldaar 77, merkt 
Valeton op dat het hem niet kan schelen of men het verschil specifiek of gradueel noemt. 
Want: ‘Wanneer iets een zekeren graad overschrijdt, wordt het voor ons iets gansch anders, 
krijgt het een andere gedaante, doet het zich aan ons voor als een andere wezenheid’.

92. Ibidem.
93. Ibidem, 151. Zie ook ‘Bijdragen’, STT 7 (1881), 20, waar Valeton de verzoening de ‘nood-

zakelijk gewordene modificatie’ van de openbaring noemt, en ‘Antwoord op den brief van 
E. Barger’, STT 2 (1876) 217-222, aldaar 219, waar Valeton de openbaring en de daardoor 
bewerkte verlossing twee zijden van dezelfde zaak noemt.

94. ‘Bijdragen’, STT 7 (1881), 8.
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baring blijft de ontwikkeling van Israëls godsdienst in de loop der eeuwen begelei-
den. Deze ontwikkeling loopt uit op de hoogste openbaring Gods, Jezus Christus. 
De godsdienst van Israël vindt zijn voltooiing in het christendom95.
 Het centrale motief in deze reconstructie van de geschiedenis der godsopenbaring 
lijkt de behoefte te zijn deze geschiedenis zoveel mogelijk historisch te schetsen 
en psychologisch te verantwoorden, waardoor voorkomen wordt dat de bijzondere 
openbaring het karakter van een superadditum zonder verband met de (voorafgaan-
de) menselijke geschiedenis verkrijgt96.

Natuurlijke theologie

Valetons stelling dat de algemene openbaring niet specifiek verschilt van de bij-
zondere, is voor J.J. Stam reden aan te nemen dat Valeton waarachtige godskennis 
buiten Christus om voor mogelijk hield. En als Christus de volle openbaring Gods 
is, kan het christendom in zich opnemen alles wat aan waarachtige godsdienst in de 
wereld gevonden wordt. Stam spreekt in dit verband van een soort voorhofstheolo-
gie97. Het komt me voor dat men met een dergelijke beoordeling voorzichtig moet 
zijn. Valeton toonde zich afkerig van het zoeken naar een ‘algemene natuurlijke 
godsdienst’, en in de parafrase van Valetons visie laat Stam Valeton meer zeggen 
dan deze in de geparafraseerde passage werkelijk zegt98. Ik heb er bovendien op 
gewezen dat Valeton met zijn stelling over het niet-specifieke verschil tussen de 
algemene en de bijzondere openbaring niet meer bedoelt aan te geven dan de aan-
wezigheid van een aanknopingspunt. De mens weet hoogstens over wie het in de 
bijzondere openbaring gaat: over God. Maar overigens is die kennis van God zeer 
beperkt. Want tevens is aangetoond dat Valeton in de godsdienstgeschiedenis een 
beslissend belang toekent aan het verhaal over de zondeval. Het was hem er slechts 
om te doen een historisch en psychologisch verantwoorde visie op het ontstaan van 
het christelijk geloof te geven, niet om aan te geven hoe het christendom allerlei 
elementen uit de niet-christelijke godsdiensten in zich op kan nemen. In dit verband 
is het niet zonder betekenis dat ik nergens in Valetons oeuvre verwijzingen ben 
tegengekomen naar waarachtige kennis van God buiten Christus om. Integendeel. 
Valeton heeft J. Cramer verweten dat deze in zijn inaugurele oratie de theologie 
haar uitgangspunt laat nemen in ‘het door God geopenbaarde’, zonder daarbij uit 
te gaan van het middelpunt van die openbaring, Jezus Christus. ‘Buiten Christus 
wordt God niet gekend. Ook de Godsopenbaring in de wereld, de natuur, de ge-
schiedenis, den mensch erlangt eerst door Hem haar ware beteekenis, en wordt eerst 

95. Ibidem, 26-27.
96. Ibidem, 16, tegen Max Müller, en ‘Openbaring’ (1907), Getuigenissen, 146, waarin hij op-

merkt dat de gedachte van een algemene openbaring onderstreept dat de godsdient tot het 
wezen van de mens behoort.

97. ‘Van de ethische theologie naar Barth’, in: Ernst en Vrede, 47-49.
98. ‘Het wereld-godsdiensten-congres en de zending’, Eltheto 48 (1894) 1-26, aldaar 16.
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verstaan van uit het licht dat in Hem er over opgegaan is’99. Duidelijker kan het niet 
gezegd worden. De betekenis van de algemene openbaring wordt pas zichtbaar van-
uit de bijzondere openbaring. Van een overschaduwing van de godskennis in Jezus 
Christus door de godskennis vanuit de algemene openbaring is geen sprake. In 1892 
klinkt Valeton iets voorzichtiger, want dan houdt hij zijn studenten voor dat gods-
kennis buiten het christendom om in principe mogelijk is. Maar direct neemt hij 
deze uitspraak weer terug als hij zegt dat die godskennis in de andere godsdiensten 
misvormd is, ‘misschien tot onherkenbaar wordens toe’100. En ook nu weer wijst hij 
erop dat het de christen is die in staat is deze godskennis in de andere godsdiensten 
aan te wijzen. Er is bij Valeton sprake van een aanknopingspunt, en de godsdiensten 
zijn een reactie op de algemene openbaring. Maar anderzijds was Valeton overtuigd 
van het unieke van Jezus Christus.
 Haitjema vraagt zich af of Valeton, door een beperking van zijn leeropdracht te 
vragen, de godsdienst van Israël niet op het brede voetstuk van het ‘natuurlijke re-
ligio apriori’ heeft geplaatst101. In plaats van de geschiedenis van de godsdiensten 
in het algemeen kreeg Valeton alleen de geschiedenis van Israëls godsdienst te do-
ceren. Het is echter onjuist te stellen dat Valeton het onderwijs in de geschiedenis 
der godsdiensten wilde beperken tot het onderwijs in de geschiedenis van Israëls 
godsdienst, waardoor hij deze godsdienst zou behandelen als onderdeel van de alge-
mene godsdienstgeschiedenis en er dus voor het bijzondere van Israëls godsdienst 
geen ruimte meer overblijft, zoals Haitjema feitelijk suggereert. Valeton heeft een 
wijziging van zijn leeropdracht aangevraagd omdat hij zich tot het geven van onder-
wijs in de geschiedenis der godsdiensten niet geschikt achtte102. Hij die in het Oude 
Testament ‘woonde’103 wist zeer wel van het bijzondere van het Oude Testament 
en van de bijzondere openbaring. Bovendien heeft Valeton de wet van 1876 niet 
geïnterpreteerd als een wet die de godgeleerdheid in godsdienstwetenschap ver-
anderde. Valeton heeft levenslang christelijke theologie gedoceerd, uitgaande van 
Gods openbaring in Jezus Christus, het vak geschiedenis van Israëls godsdienst 
werd door hem opgevat als bijbelse theologie104. Deze uitgangspunten vinden we 
terug in zijn schets over de geschiedenis van Israëls godsdienst uit 1881. Daarin 
maakt Valeton duidelijk dat het eigene van Israëls godsdienst juist geheel anders is 
dan de overige Semitische godsdiensten. Dat deze kennis van God gegroeid is op 
het brede veld van de Semitische godsdiensten doet daaraan niets af, evenmin als 
het feit dat deze godsdiensten gezien worden als een antwoord op de openbaring 
Gods in natuur en geschiedenis. Het christendom is inderdaad ‘de voltooiing der 
menschheid’, en Israëls godsdienst is inderdaad onderdeel van de algemene gods-
dienstgeschiedenis. Maar wee ons, indien we vergeten dat het christendom staat 

99. In een recensie van J. Cramer, Kerk en theologie. Redevoering bij de aanvaarding van 
het hoogleeraarsambt aan de Groninger hoogeschool, uitgesproken den 10den Oct.1876 
(Utrecht 1876), STT 2 (1876) 401-404, aldaar 403.

100. ‘“Christelijke” godgeleerdheid’ (1892), Toespraken, 123.
101. Nieuwere geschiedenis, 221.
102. In dankbare herinnering, 4.
103. De uitdrukking is van Van Dijk, ‘Levensbericht’ (1912), GG IV, 437.
104. Zie noot 26.
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‘tegenover den natuurlijken, d.i. den gevallen mensch, tegenover in den vollen zin 
van dat woord, tegenover zijne beschaving, tegenover zijne levensopvatting, tegen-
over zijne wetenschap;’105.
 Ik wijs er tot slot nog op dat het zogenaamde ‘continuïteitsdenken’, dat bij D. 
Chantepie de la Saussaye zo’n belangrijke rol speelt, bij Valeton een minder zwaar 
accent krijgt. Hij doet zelden een beroep op het bekende schema van behoefte en 
vervulling, en de menselijke natuur of godsdienstigheid wordt door hem nooit een 
profetie van Christus genoemd. Het ‘tegenover’ van de openbaring in Christus wordt 
sterk beklemtoond, de betekenis van het aanknopingspunt niet hoog ingeschat. Ten 
aanzien van de kennisse Gods buiten de bijzondere openbaring om is Valeton zeer 
terughoudend en neemt hij een standpunt in dat dicht bij dat van Calvijn ligt106.

Conclusie

Valeton mag gerekend worden tot wat Platvoet de religionistische school in de gods-
dienstwetenschap noemt. Daarin gaat men er van uit dat de godsdienst behoort tot 
het wezen van de mens en ontstaat als reactie op de buitenzinnelijke wereld waar-
van de mens afhankelijk is107. Die afhankelijkheid wordt ook buiten Israël ervaren. 
Als gevolg van de zondeval komt het echter niet tot een werkelijke kennis van God, 
wel tot het ontstaan van allerlei godsdiensten. De bijzondere openbaring sluit aan bij 
het aangetaste godsbewustzijn en vindt daarin dus een aanknopingspunt.
 Met de rechterzijde raakte Valeton over de algemene openbaring niet werkelijk in 
discussie. De discussie met de moderne theologen spitste zich toe op de vraag naar 
de aard van de theologie en haar verhouding tot de godsdienstwetenschap, en op 
het geloof in de transcendente, persoonlijke God die zich in Christus geopenbaard 
heeft108.

105. ‘De boom der kennis van goed en kwaad’ (1899), in: Valeton, Oud-testamentische voor-
drachten (Nijmegen 1909) 1-22, aldaar 9-10. Van dit boek bestaat ook een druk bij dezelfde 
uitgever in hetzelfde jaar waarin de afzonderlijke voordrachten apart genummerd zijn.

106. Over D. Chantepie de la Saussaye zie men Veenhof, Revelatie, 150-155. Over natuurlijke 
theologie en theologia naturalis zie men Y. Feenstra, ‘Natuurlijke godskennis (theologia na-
turalis), in: F.W. Grosheide en G.P. van Itterzon, Christelijke encyclopedie I-VI (Kampen 
1956-1961), aldaar I, 144-147; G.C. Berkouwer, De algemene openbaring (Kampen 1951); 
en H.J. Birkner. ‘Natürliche Theologie und Offenbarungstheologie. Ein theologiegeschicht-
licher Ueberblick’, NZSTh 3 (1961) 279-295.

107. Platvoet, ‘Drie stromingen’, in: Hoens e.a., Inleiding tot de studie van godsdiensten, 45-60.
108. Dit komt in de volgende paragraaf aan de orde. Voor de gereformeerde houding tegenover 

de algemene openbaring zie men Bavinck, Gereformeerde dogmatiek I, 311-336 en Veenhof, 
Revelatie, 269-320.
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4. de bIJzondere oPenbarIng

Inleiding

De geloofservaring vindt haar oorsprong in de openbaring Gods. Deze culmineert 
in Jezus Christus, en buiten hem om wordt God niet werkelijk gekend. Alles komt 
dus aan op de bijzondere openbaring. In deze paragraaf wordt Valetons visie daarop 
beschreven. Achtereenvolgens komen aan de orde de tweevoudige gestalte van de 
bijzondere openbaring en het bovennatuurlijk karakter van de openbaring.

De tweevoudige gestalte van de bijzondere openbaring

De bijzondere openbaring leidt tot de verlossing, reiniging en versterking van het 
godsbewustzijn dat de mens van nature heeft. Met andere woorden: door de bijzon-
dere openbaring wordt de breuk tussen God en mens geheeld109. Deze openbaring 
komt langs twee wegen tot ons. Valeton onderscheidt namelijk, in navolging van 
R. Rothe, tussen manifestatie en inspiratie of illuminatie. Hij had deze geestver-
want van D. Chantepie de la Saussaye in zijn studententijd leren kennen, en heeft 
levenslang diens visie op de tweevoudige gestalte van de bijzondere openbaring 
gedeeld110.

Nadat Valeton zich reeds in 1873 en 1876 een volgeling van Rothe had betoond, 
zette hij zijn gedachten over de bijzondere openbaring in zijn artikel over de ge-
schiedenis van Israëls godsdienst uit 1881 nader uiteen. Onder de manifestatie ver-
staat Valeton die daden van God die door hun goddelijke karakter wel door de mens 
als zodanig herkend moeten worden. Het kan een gewone, alledaagse gebeurtenis 
zijn, maar ook een spectaculaire als de uittocht uit Egypte. Zij kan plaatsvinden 
zowel in de natuur als in de geschiedenis. Niet het bovennatuurlijk karakter ervan is 
beslissend voor de manifestatie, maar het feit dat deze door de mens als daad Gods 
wordt herkend. ‘Alles hangt af van den indruk, die daardoor op de menschen ge-

109. ‘Het openbaringskarakter van de boeken des O. Verbonds. Referaat gehouden op de jaar-
lijksche vergadering der Ned. Herv. Predikanten-Vereeniging, op woensdag 26 april 1876’, 
STT 2 (1876) 175-198, aldaar 184, 194. Deze omschrijving is afkomstig van Rothe. Een 
soortgelijke opmerking in ‘Bijdragen’, STT 7 (1881) 18.

110. Dit onderscheid komt behalve in ‘Bijdragen’ ter sprake in ‘Het openbaringskarakter’, STT 
2 (1876) 175-198; ‘Openbaring’ (1907), Getuigenissen, 149-150, en in een rede over het 
wonder, waarvan een verslag staat in Eltheto 51 (1897) 130-132. Uit een nagelaten auto-
biografische schets, die in het Valeton-archief bewaard wordt, blijkt dat Valeton reeds in 
zijn studententijd met Rothe’s Zur Dogmatik kennismaakte. Een samenvatting van Rothe’s 
gedachten over wonder en openbaring gaf Valeton in PB 4 (1873) 163-204. Tussen Rothe en 
D. Chantepie de la Saussaye bestaat grote verwantschap, Gunning hanteerde eveneens het 
onderscheid tussen manifestatie en inspiratie als twee momenten van de ene openbaring. Zie 
Veenhof, Revelatie, 67 en 213 noot 16.
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maakt wordt’111. Zal het echter tot een herkenning van de manifestatie komen, dan 
is daartoe nog een openbarende daad van God nodig. Daarvoor reserveert Valeton 
de term inspiratie of illuminatie. Hieronder verstaat hij de ‘werking Gods in den 
mensch, waardoor het hem mogelijk wordt in het een of ander de hand Gods te 
zien, en zijne bedoeling er mee te verstaan’112. Daarom wordt de profeet in Israël 
terecht ziener genoemd, hij heeft inzicht in de verborgenheden Gods. Manifestatie 
en inspiratie vormen twee zijden van de éne openbaring. Zij zijn te vergelijken met 
de schepping van het licht en die van het oog. Tezamen bewerken zij de verlossing, 
reiniging en versterking van het godsbewustzijn. Het hoogtepunt van die openba-
ring is Jezus Christus. Manifestatie en inspiratie vinden in Hem hun voltooiing. Hij 
is als het beeld van de onzienlijke God de hoogste manifestatie, terwijl hij overal 
‘de hand Gods opmerkte en zijne bedoelingen daarmee verstond’113. Alle openba-
ring loopt uit op Christus. In hem ‘hebben wij de hoogste manifestatie, gepaard met 
de hoogste illuminatie’114. Dit betekent dat, bij alle waardering voor de godsdienst 
van Israël, Valeton deze toch ten achter stelt bij het christendom. Hij was, meer dan 
vele van zijn tijdgenoten, doordrongen van het besef dat het Nieuwe Testament ‘ge-
bouwd’ is op het Oude, en dat het Nieuwe Testament daarom zonder het Oude Tes-
tament niet te begrijpen is115. Maar ook het omgekeerde is waar: zonder het Nieuwe 
Testament valt het oude niet te verstaan. Zonder Christus staan we voor het Oude 
Testament als voor een groot raadsel116.

Valetons openbaringsbegrip heeft dus een sterk christocentrisch karakter, hetgeen 
ook zijn exegese in verregaande mate heeft bepaald. In zijn commentaar op de 
Psalmen wordt herhaaldelijk op Christus gewezen. Eerdmans zag in deze bena-
dering van Valeton reden hem daarop aan te vallen. Voor hem was exegese de we-
tenschap die vraagt naar de bedoeling van de schrijver117. Daarom kon hij zich niet 

111. ‘Bijdragen’, STT 7 (1881), 24.
112. Ibidem.
113. Ibidem, 25-26. In ‘Openbaring’ (1907), Getuigenissen, 151, zoekt hij een nieuwtestamenti-

sche fundering voor dit onderscheid in het gebruik van de termen fanerwsiV en apokaluyiV. 
Hij beseft overigens dat deze onderscheiding daar niet consequent wordt doorgevoerd.

114. ‘Openbaring’ (1907), Getuigenissen, 152. Zie ook ‘Die Israeliten’, in: P.D. Chantepie de la 
Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte (2e, gewijzigde druk; Freiburg-Leipzig 1897) I, 
242-325, aldaar 247: ‘Mittlerweile aber findet in der Person Jesu Christi die Gotteserkennt-
nis des Jahvismus ihre volle Entfaltung’; ‘Bijdragen’, STT 7 (1881), 26-27 en ‘De verhou-
ding van Israëls godsdienst’, Eltheto 60 (1906), 76.

115. ‘Het openbaringskarakter, STT 2 (1876), 177-178 en ‘Het belang der o.testamentische studie 
voor den evangeliedienaar’ (1889), Toespraken, 62-80.

116. ‘Mozes en de profeten’, Overdenkingen 10 (1902) 207-243, aldaar 225. Zie ook ‘Israëlieti-
sche godskennis’ (1883), Toespraken, 18.

117. ‘Exegese’, TT 44 (1910) 289-304, aldaar 304. Deze discussie begon met een opmerking 
van Eerdmans over een boek van P. de Buck, De profeten van Israël (Rotterdam 1908) in 
‘Nederlandsche literatuur over het o.t.’, TT 43 (1909) 555-567, aldaar 560. Zijn methode 
van exegese doet Eerdmans verzuchten: ‘Ik riek hier wetenschappelijk bederf en stichtelijk 
bederf’. Hij ziet in hem een leerling van de ethische ‘school’. Deze opmerkingen ontlokten 
Valeton een reactie. Hij schreef ‘“Wetenschappelijk en stichtelijk bederf”? Pro domo’, TT 44 
(1910) 173-186. Daarop publiceert Eerdmans het bovengenoemde artikel over ‘Exegese’, 
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verenigen met de exegetische methode van de latere ethischen, die telkens wezen 
op het perspectief in de profetische prediking. Valeton houdt echter staande dat in 
ieder woord meer ligt dan ‘wat de spreker zelf met bewustheid bedoeld heeft’118. 
Hij wil bij de uitleg ook aandacht schenken aan datgene wat een uitspraak van een 
bijbelschrijver in het vervolg der eeuwen tot gevolg heeft gehad, en hoe deze is gaan 
functioneren, ‘indien wij maar zorgen dat wij daarmee blijven op zijn lijn’119. Die 
lijn loopt voor Valeton uit op Christus120.

Het bovennatuurlijk karakter van de openbaring

In het voorafgaande kwam reeds aan de orde dat de manifestatie kan geschieden in 
gewone, alledaagse gebeurtenissen, maar ook in spectaculaire gebeurtenissen als 
de uittocht uit Egypte. We stuiten hier op de vraag naar het wonder in verband 
met de openbaring. Deze beide, wonder en openbaring, hingen voor het besef van 
Valeton nauw met elkaar samen, en over het wonder werd door hem altijd gespro-
ken in samenhang met zijn visie op de openbaring. Het antwoord dat men geeft op 
de vraag naar het wonder is van beslissende invloed op alle andere vragen van de 
theologie121. Valetons wonderbegrip is in sterke mate bepaald door Rothe. Diens 
visie wordt met sympathie weergegeven, en allerlei elementen daaruit komen we 
ook in het oeuvre van Valeton tegen. Daarin ontbreekt een eigen wetenschappelijke 
behandeling van het wonder. Er zijn wel twee verslagen van voordrachten over het 
wonder die Valeton voor de NCSV gehouden heeft122.

Zijn visie op het bijbelse wonderbegrip heeft Valeton uiteengezet in het reeds 
gememoreerde artikel over de geschiedenis van Israëls godsdienst uit 1881. Hij 
doet dat naar aanleiding van zijn visie op manifestatie en inspiratie. Zijns inziens 
kent het bijbelse wonderbegrip drie aspecten. Allereerst ligt erin opgesloten de ge-
dachte aan het ‘buitengewone, bijzondere, dat van het gewone op kenmerkende 

dat hij overigens reeds voor Valetons reactie persklaar had. Op Valetons reactie reageert hij 
in een naschrift. Valeton had het boek van De Buck met instemming besproken, TS 27 (1909) 
144-152. Ook Wildeboer mengde zich in de discussie, ‘Iets over exegese’, TT 44 (1910) 437-
442, waarop Eerdmans reageert met ‘Naschrift’, TT 44 (1910) 443-445. Zie over Eerdmans 
(1868-1948) C. Houtman, ‘Bernardus Dirks Eerdmans’, in: BLNPG III, 101-105.

118. ‘Wetenschappelijk en stichtelijk bederf? Pro domo’, TT 44 (1910), 181.
119. Ibidem, 182. Een soortgelijk betoog vinden we in ‘Eenige opmerkingen over hermeneutiek 

inzonderheid met het oog op de Schriften des Ouden Verbonds’, TS 5 (1887), 523-524, waar 
Valeton zich tegen Doedes keert.

120. ‘“Christus naar de Schrift”. Toespraak bij de opening der academische lessen’, SWV 34 
(1897) 1009-1029, aldaar 1028-1029.

121. ‘De wonderquaestie, naar R. Rothe’, PB 4 (1873) 163-204, aldaar 163.
122. ‘Verslag van de voordracht over het “Wonder” gehouden door prof. J.J.P. Valeton Jr., Eltheto 

51 (1897) 130-132, en S.J. van Hoest, ‘Prof. J.J.P. Valeton Jr. over “Het wonder”‘, Eltheto 58 
(1904) 27-28.
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wijze onderscheiden is’123. Een tweede betekenisnuance legt de nadruk op de krach-
tige daden die in het wonder tot uiting komen. Een derde nuance van het bijbelse 
wonderbegrip duidt op het teleologische karakter van het wonder. Het wonder wijst 
heen naar iets anders, iets hogers, het is de openbaring van een hogere macht. Uit-
drukkelijk spreekt Valeton hierbij uit dat tot het wonder niet alleen datgene gerekend 
wordt dat geen natuurlijke oorzaken heeft. Het begrip wonder hoort thuis op het 
gebied van de religieuze appreciatie, dus niet op het gebied van de natuurkunde124. 
Wonderverhalen behoren tot het terrein van het historisch-kritisch onderzoek125.
 Overigens blijkt uit een verslag van een rede die Valeton voor de NCSV gehou-
den heeft, hoezeer hij geworsteld heeft met de verhouding tussen de transcendentie 
en immanentie Gods. Op dit punt ligt zijns inziens de kern van de vraag naar het 
wonder126. Enerzijds noemt hij zich voluit theïst en anti-deïst, anderzijds is hij niet 
content met het historisch supranaturalisme. Dat veronderstelt een natuur naast en 
buiten God. ‘De groote moeilijkheid zal echter altoos blijven de formule te vinden, 
die de gedachte van het alles dragende, alles bezielende, alles doordringende leven 
Gods verbindt met de gedachte aan de betrekkelijke zelfstandigheid der wereld’127. 
Ondanks de moeite die Valeton heeft de verhouding tussen God en wereld te om-
schrijven, neemt hij aan dat er ‘absolute wonderen’ bestaan. Aan de vrijheid Gods 
mag niet worden getornd128. Daarmee bedoelt hij dat er wonderen zijn, waarvan wij 
de oorzaak nooit zullen kunnen achterhalen.

Deze visie op het wonder vinden we terug in Valetons visie op de openbaring. Ener-
zijds erkende hij volmondig het historisch bepaalde karakter van de godsdienst van 
Israël en van het christelijke geloof. Dat blijkt wel uit de twee schetsen over de 
geschiedenis van Israëls godsdienst die hij geleverd heeft en uit de wijze waarop 
hij de historisch-kritische methode heeft gehanteerd. Hij verzette zich fel tegen de 
gedachte dat Israëls godsdienst als zodanig geopenbaard is. De drie belangrijke ele-
menten van de godsdienst, dogma, cultus en zede, zijn menselijke reacties op de 
zelfopenbaring Gods. Deze menselijke reacties zijn in sterke mate bepaald door de 
Semitische omgeving van Israël en de ontwikkelingen die dit volk in de loop der 

123. ‘Bijdragen’, STT 7 (1881), 23.
124. Ibidem.
125. ‘Verslag van de voordracht’, Eltheto 51 (1897), 131. Deze gedachte komt ook voor bij Ro-

the, zie ‘De wonderquaestie, naar R. Rothe’, PB 4 (1897), 190-191, met een polemiek van 
Valeton tegen Oort, die dit onderscheid tussen wonder en wonderverhaal in Valetons disser-
tatie gewraakt had. Zie Oort, ‘J.J.P. Valeton Jr., Jesaja volgens zijne algemeen als echt erken-
de schriften’ , TT 5 (1871) 441-454, aldaar 449. Illustratief is Valetons ‘Jozua X: 12-14’, TS 
25 (1907) 363-374, waarin hij een dichterlijke verwoording ziet van het feit dat Israël nooit 
een dag als deze heeft gekend. Hierop wordt gereageerd door J.C. Matthes, ‘Het stilstaan der 
zon’, TTT 6 (1908) 471-494. Valeton repliceert in ‘Nog eens Jozua X:12-14. Brief aan den 
oud-hoogleraar dr. J.C. Matthes’, TS 27 (1909) 1-10.

126. ‘Verslag van de voordracht’, Elteto 51 (1897) 130-132.
127. Ibidem, 131.
128. Ibidem, 132. Rothe onderscheidde tussen eigenlijke en relatieve wonderen, zie ‘De wonder-

quaestie, naar R. Rothe’, PB 4 (1873), 180-190.
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eeuwen heeft ondergaan129. Godsdienst is, vanuit een bepaalde optiek, een mense-
lijke zaak. Het hart van de godsdienst echter is de zelfopenbaring van de transcen-
dente God. God laat ‘invloeden werken die ons dikwijls allerwonderlijkst schijnen, 
die worden opgenomen in het geheel van wat wij noemen den “gewonen gang van 
zaken”, en die de geschiedenis maken wat God wil dat zij is’130. Op dit punt, het 
handelen Gods, ziet hij het eigene van Israëls godsdienst. Dit handelen Gods kan, 
zo zagen we, zichtbaar worden in bijzondere gebeurtenissen, maar ook in ‘zeer een-
voudige, dagelijksche dingen’131. Het gaat er maar om of deze manifestaties als 
zodanig herkend worden. Daartoe komt het niet op mechanische wijze, in dat geval 
zou de openbaring een portentum blijven. De openbaring is, met de woorden van 
Rothe, zedelijk ‘vermittelt’. Daarmee wordt bedoeld dat de openbaring geschiedt 
op een wijze die de menselijke psychische krachten aan het werk zet volgens de 
natuurlijke psychische wetten. Vandaar dat de manifestatie samengaat met inspira-
tie, God maakt gebruik van het karakter van de profeet, zijn gemoedstoestand of de 
omgeving waarin hij verkeert132.
 Godsdienst valt niet uit louter historische en psychologische factoren te verklaren. 
De openbaring is ‘unmittelbar’: er ligt aan de openbaring geen andere oorzaak ten 
grondslag dan de transcendente God zelf. God gaat niet op in de natuur of geschie-
denis, maar deelt zich aan het natuurlijke mee. Deze zelfmededeling Gods wordt 
opgenomen in het gewone geestelijk leven van het volk Israël, waardoor een nieuwe 
eenheid van het goddelijke en het menselijke ontstaat133.
 Vanuit deze gedachtengang kon Valeton Hoedemaker erop wijzen de openbaring 
niet uitsluitend te zoeken in hetgeen in strijd is met het gewoon menselijke, maar 
voornamelijk in dat gewoon menselijke zelf134. Hij kon dat doen omdat hij niet was 
vervallen tot een historisering van openbaring of godsdienst. Evenmin wilde hij de 
godsdienst verklaren als een louter psychologisch verschijnsel. De bovennatuurlij-
ke openbaring is in de menselijke geschiedenis ingegaan. Het hoogtepunt van die 
openbaring is Jezus Christus. In Hem treedt het eeuwige op onbegrijpelijke wijze 
in de tijd, in Hem is de kloof tussen God en mens gedempt135. Hij is het Woord dat 
vlees werd136. In later jaren hanteerde Valeton de aan M. Kähler ontleende term 
‘Übergeschichtlich’. Hij gebruikte deze term om zijn geloof in de realiteit van de 

129. ‘Bijdragen’, STT 7 (1881), 10-14. Zo ook in ‘Het wezen van Israëls godsdienst’ (1891), 
Toespraken, 108-109.

130. ‘De verhouding van Israël’s godsdienst’, Eltheto 60 (1906), 76.
131. ‘Het wezen van Israëls godsdienst’, Toespraken, 108.
132. ‘De profetie van Obadja op nieuw vertaald en besproken. Eene bijbelstudie’, STT 2 (1875) 

1-38, aldaar 4, noot 1. Zie ook Jesaja, 1-11. Over de begrippen ‘vermittelt’ en ‘unmittelbar’, 
ontleend aan Rothe, zie men ‘De wonderquaestie, naar R. Rothe’, PB 4 (1873) 168-169 noot 
1, in een polemiek met Oort, die deze beide begrippen verwart en daardoor volgens Valeton 
zijn positie misverstaat.

133. Israëlietische letterkunde, 14; ‘Bijdragen’, STT 7 (1881), 26-27 en ‘Het wezen van Israëls 
godsdienst’ (1891), Toespraken, 108.

134. Christus en het Oude Testament, 14.
135. De ethische richting, 30. Zie ook Israëlietische letterkunde, 10-12.
136. Ibidem.

03 H3.indd   6303 H3.indd   63 30-12-2019   14:1330-12-2019   14:13



64

‘onzienlijke eeuwige dingen’ te verwoorden137. Dit suprahistorische is ‘grondslag 
en hoeksteen’ van de gemeente. De spil waar alles in het christelijk leven om draait, 
is het leven van Christus na de opstanding, niet zijn naakte historische bestaan138. 
Een verantwoording van zijn geloof in de openbaring van de transcendente God gaf 
Valeton in De veronderstelling der theologie, waarin hij de geloofsdaad op eenzelf-
de hoogte plaatste als het zien en het horen. Wij leren God kennen door Hem ons 
vertrouwen te schenken. Daarvan getuigt de geloofservaring, die, althans voor de 
gelovige, een afdoende bewijs voor de waarheid van zijn geloof.

Conclusie

Het bovenstaande laat geen andere conclusie toe dan dat Valeton in de etymolo-
gische zin van het woord supranaturalist genoemd moet worden. Hij erkende het 
bestaan van een persoonlijk gedachte, transcendente God, en geloofde dat deze zich 
aan de mens geopenbaard heeft139. Van het klassieke supranaturalisme onderscheid-
de hij zich door de erkenning van het historisch en psychologisch bepaalde karakter 
van Israëls godsdienst en van het christendom. De kern van het godsdienstig leven 
echter is de zelfopenbaring van de persoonlijk gedachte, transcendente God140.
 Valeton was zich ervan bewust dat hier het grote verschilpunt ligt tussen de ethi-
sche en de moderne richting. ‘Wat haar van deze scheidt, is … dat zij den grond 
van haar geloofsleven vindt op het gebied van het supranatureele en suprahisto-
rische, dat in Jezus Christus in de wereld der verschijnselen openbaar geworden 
is’141. Het is in dit verband opvallend hoe beperkt van omvang de schriftelijke po-
lemiek tussen Valeton en zijn moderne tijdgenoten is geweest. Op het punt van 
het supranaturalisme is het niet gekomen tot een diepgaand, wederzijds gesprek. 
Het blijft bij een enkele verwijzing, een losse opmerking, vooral van H. Oort. Het 
is alsof alle discussie hierover geblokkeerd was. Illustratief voor de wijze waarop 
men van moderne zijde tegen de latere ethischen aankeek, is de reactie van Oort op 
Valetons dissertatie. Naar aanleiding van Valetons supranaturalisme roept hij uit: 
‘Hoor eens heer doctor! Ik geef geen duit voor uw geloof in de mogelijkheid van 
wonderen en bovennatuurlijke voorstellingen’142. Op die manier snijdt men elke 

137. Op deze wijze wordt God door Valeton herhaaldelijk omschreven.
138. ‘De “historische Jezus” en de “Christus der kerk”‘ (1894), Getuigenissen, 10.
139. Gunning schreef aan Kuyper over Valetons inaugurele oratie: ‘Ik moet u erkennen dat ik al-

les wat hij zegt, hem nazeggen kan’. Maar enige tijd later schrijft hij hem over Valeton en la 
Saussaye: ‘Zij hebben inderdaad dingen gezegd, die naar de ongunstigste, van ‘t geheel huns 
standpunts geïsoleerde beschouwing (welke gij en uwe vrienden, door de noodzakelijkheid 
uwer richting gedrongen, altijd kiest), als naturalisme kunnen worden uitgelegd’. Zie J.H. 
Gunning J.Hz, Prof. dr. J.H. Gunning. Leven en werken III (Rotterdam z.j.), 923 en 960. De 
eerste brief aan Kuyper is ongedateerd (februari 1878?), de tweede is van 16 december 1878.

140. Op dit punt is er veel verwantschap met D. Chantepie de la Saussaye, zie Veenhof, Revelatie, 
145-148.

141. De ethische richting, 39.
142. Oort, ‘J.J.P. Valeton, Jesaja’, TT 5 (1871), 441-454, aldaar 454.
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mogelijkheid tot een fundamenteel gesprek te komen af. Kuenens bespreking van Va-
letons Viertal voorlezingen over profeten des ouden verbonds is veel sympathieker. 
Hij kan eenvoudigweg Valetons verbinding van een historisch-kritische benadering 
der Schrift met het geloof in een bovennatuurlijke godsopenbaring niet begrijpen. 
Daarom bepleit hij de gedachtenwisseling over het onderlinge verschil voorlopig 
maar te staken. ‘Mettertijd zal hierover wel licht opgaan, of, zoo men er reeds is, 
ons oog geopend worden om het te zien’143. Valeton van zijn kant ergerde zich er 
aan dat de door hem en anderen voorgestane organische visie op de openbaring door 
de moderne theologen niet werkelijk begrepen werd, en dat zij voortdurend streden 
tegen wat voor zijn besef een verouderd supranaturalisme was144. B.D. Eerdmans 
deed een frontale aanval op het ethisch standpunt, maar hij behoorde tot een gene-
ratie die de discussies over het wonder uit de jaren zestig van de vorige eeuw niet 
meer had meegemaakt. Eerdmans stelde de zaak in enkele brochures en artikelen 
aan de orde. In 1910 publiceerde hij in zijn Theologisch Tijdschrift een artikel over 
het begrip bijzondere openbaring. Zijns inziens is dit begrip nauw verweven met het 
supranaturalisme. Onder invloed van Schleiermacher en Rothe is dit begrip echter 
‘verwereldlijkt’. Rothe, en daarmee tevens Valeton, verwijt hij inconsequentie. ‘Iets 
kan niet natuurlijk en bovennatuurlijk tegelijkertijd zijn … zonder dat aan een van 
beide begrippen wordt geknutseld’145. En op Valetons rede over de openbaring uit 
1907 reageert hij met de opmerking dat hier van het traditionele begrip bijzondere 
openbaring niets is overgebleven. ‘Wij zijn gansch en al uit den hemel op aarde ge-
komen’146. Het moderne bewustzijn verbiedt Eerdmans echter het supranaturalisme 
te aanvaarden, en daarom aanvaardt hij ook de bijzondere openbaring niet. ‘Wat 
men destijds voor bijzondere mededeeling hield was slechts het waarnemen van wat 
zich binnen het natuurlijke geestelijk leven afspeelde’147. Volgens Eerdmans doet 
God zich aan de mens niet anders kennen dan door de schepping waartoe de mens 
zelf ook behoort. Valeton heeft hier niet op gereageerd, althans niet rechtstreeks 
door met de geharnaste Eerdmans in discussie te treden148. Hij besefte te maken te 
hebben met een geheel andere wereldbeschouwing, die bovendien op weinig sym-
pathieke wijze verwoord werd. En wellicht ontbrak hem in deze laatste jaren van 
zijn leven aan geestelijke spankracht een zinloze discussie nogmaals aan te gaan149.

143. ‘Letterkundig overzicht’, TT 21 (1887) 224-251, aldaar 240-245. Het citaat staat op bladzij-
de 245.

144. Zie ‘Pro Domo’, STT 4 (1879) 207-216, aldaar 211, en Valetons bespreking van Kuenens De 
profeten en de profetie onder Israël, STT 1 (1875) 348-358.

145. ‘Bijzondere openbaring’, TT 44 (1910) 377-396, aldaar 386.
146. Ibidem, 388.
147. Ibidem, 396.
148. Eerdmans heeft in zijn brochure “Moderne” orthodoxie of “orthodox” modernisme (Baarn 

1911) deze kritiek nog eens herhaald. Hij had in deze brochure overigens niet alleen de 
ethischen op het oog. Op deze brochure van Eerdmans reageerde H.M. van Nes, Modern of 
orthodox (Baarn 1911 = Levensvragen V/6), waarop Eerdmans antwoordt met ‘“Orthodox” 
verweer’, TT 45 (1911) 342-364.

149. Zie paragraaf 1 van dit hoofdstuk.
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5. de InHoud Van de oPenbarIng. Het dogma

Inleiding

Valeton wenste voor de theologie een zedelijke grondslag. Dit hangt samen met een 
bepaalde visie op het geloof. Godsdienst was voor Valeton een gemeenschap met 
God150. Geloof is daarom geen zaak van het verstand. De mens wordt door God 
aangesproken in de diepste kern van zijn wezen. ‘Kennisse Gods is iets zedelijks: 
ik kan niet anders zeggen dan iets “ethisch”, iets dat geschiedt met de kern onzer 
persoonlijkheid, noem ze wil, of noem ze anders, maar in elk geval niet in de eerste 
plaats met het intellect’151. Zedelijk of ethisch staat, als bij D. Chantepie de la Saus-
saye, tegenover idealistisch en empirisch, of, zoals Valeton het meestal zegt, tegen-
over intellectualistisch152. Daarmee raken we de kern van het ethisch beginsel, dat 
dus inhoudt dat de theologie uit moet gaan van de relatie die door God met de mens 
is begonnen. Deze opvatting van het geloof als relatie vindt zijn logische pendant 
in Valetons visie op de inhoud van de openbaring. Noch in Een nieuw begin noch 
in Geloof en theologie heeft Valeton dit aspect van het ethisch beginsel uitgewerkt. 
Wellicht achtte hij zich van de plicht daartoe ontslagen omdat hij zich daarover 
reeds eerder, in 1876, uitvoerig had uitgelaten153.

De inhoud van de openbaring

Gods openbaring is, zo volgt Valeton Rothe’s protest tegen het supranaturalisme, 
nooit iets anders dan de ‘te voorschijntreding van Hem zelf’154. God maakt zich-
zelf aan de mens bekend ‘en dit niet op mechanische wijze door middel eener uit-
wendige leer over Hem, maar langs geheel zedelijken weg door met den mensch 
in gemeenschap te treden of wil men liever door de verlossing, de reiniging en 
de versterking van het Godsbewustzijn in den mensch’155. Het betekent het her-
stel van de geschonden relatie tussen God en mens. In het verlengde hiervan ligt 
dat de godsdienst van Israël zelf niet is geopenbaard. Dogma, cultus en zede zijn 
secundair, primair in de godsdienst is de relatie met God. Wordt dit anders gesteld 
en ziet men de godsdienst zelf als geopenbaard, dan loochent men de psychologi-
sche grond van de godsdienst en kan men er niet aan ontkomen een oorspronkelijk 

150. ‘Het wezen van Israëls godsdienst’ (1891), Toespraken, 105-106. In dit openingscollege vin-
den we veel terug van hetgeen hij tien jaar eerder in zijn artikel ‘Bijdragen’ schreef.

151. Ethisch, 18.
152. Een nieuw begin, 22. Zo ook Brouwer, Chantepie de la Saussaye, stelling II. Zie verder 

Geloof en theologie, 18-19; In dankbare herinnering, 7; Ethisch, 18 en ‘Bijdragen’, STT 7 
(1881), 21.

153. ‘Het openbaringskarakter’, STT 2 (1876) 175-198 en ‘Bijdragen’, STT 7 (1881) 1-27.
154. Ibidem, 184. In ‘Het wezen van Israëls godsdienst’ (1891), Toespraken, 102-116, vinden we 

dezelfde gedachten.
155. Ibidem.
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atheïsme van de menselijke geest aan te nemen. Bovendien acht Valeton het alleen 
bij deze visie op de inhoud van de openbaring mogelijk rekening te houden met het 
historisch bepaalde, menselijke en onvolkomen karakter van de Israëlitische gods-
dienst. De zelfmededeling Gods is daarvan de bewegende en vernieuwende kracht 
en schenkt hem een uniek karakter156.

Dit openbaringsbegrip komt niet voort uit een miskenning van de ‘klaarheid van 
het woord’ en de ‘adeldom van het begrip’. Evenmin hangt het samen met Valetons 
visie op de bijzondere openbaring als de ‘aangedikte’ algemene openbaring157. Va-
leton vond het terug in de Schrift. Illustratief is een onderzoek naar het begrip ‘jada’ 
in het Oude Testament, dat dateert van 1889158. God openbaart de mens niet wie 
hij is, maar hoe Hij is in Zijn relatie met de mens. En wat in het Oude Testament 
godskennis heet, hangt af van wat men van God heeft gemerkt. In Israël is het niet 
door bespiegeling tot kennis van God gekomen. Zelfs wat wij Gods eigenschappen 
noemen, berust op de indruk die men op grond van de openbaring ontving. ‘Israëls 
godskennis is uit het leven genomen en berust op hetgeen God, bepaald in de ge-
schiedenis, d.i. het leven des volks, van zich zelven te zien geeft’159. Daarom weten 
we niet wie God in zichzelf is, we weten slechts wie of wat Hij is voor ons. Israëls 
godsdienst is niet ‘metaphysisch-dogmatisch’, maar ‘empirisch-ethisch’. Daarvan 
getuigt de Godsnaam160. En daarom is er zo weinig systematische eenheid in de oud-
testamentische godsbeschouwingen. Op deze bijbelse gegevens beroept hij zich, 
wanneer hij zich in 1904 verweert tegen het verwijt dat hij de waarde van het woord 
miskent. Gods daad wordt woord genoemd. ‘God spreekt in de omstandigheden, in 
de leidingen van het leven, door menschen, dingen, toestanden; bovenal … in de 
zending zijns Zoons’161

Deze visie op openbaring als zelfmededeling Gods in plaats van als mededeling van 
leer verleent aan Valetons denken een sterke existentiële trek. Het was hem niet te 

156. ‘Bijdragen’, STT 7 (1881), 8-14. Zie ook ‘Het wezen van Israëls godsdienst’ (1891), Toe-
spraken, 105.

157. Haitjema, De richtingen, 228-229, brengt deze houding tegenover woord en begrip met de 
Romantiek in verband en plaatst haar tegenover de passie van de existerende denker die hij 
bij Kierkegaard tegenkomt. Veenhof, Revelatie, 593, legt hier een verband met het niet-spe-
cifieke onderscheid tussen algemene en bijzondere openbaring.

158. ‘Het kennen van God volgens de de boeken des Ouden Verbonds’, TS 7 (1889) 1-38. Blad-
zijde 11: ‘Jawhe laat iets van zich merken, en brengt dientengevolge een indruk, eene over-
tuiging aangaande zichzelven te weeg’. Eerder al komen we gedachten uit dit artikel tegen in 
‘Israëlietische godskennis’ (1883), Toespraken 17-30.

159. Ibidem, 25. Zie ook De veronderstelling, 15 en ‘Openbaring’ (1907), Getuigenissen, 151.
160. ‘Die Israeliten’, in: La Saussaye, Lehrbuch I, 249 en ‘De Israëlietische godsnaam’, TS 7 

(1889) 173-221, aldaar 196. In ‘Het kennen van God’, TS 7 (1889) 22, spreekt hij over de 
oeconomische, dat is de naar de mens toegekeerde zijde van God. Er is een zeer nauw ver-
band tussen de godsnaam en de openbaring, zie ook ‘Openbaring’ (1907), Getuigenissen, 
137-139. Het is opmerkelijk dat Valeton in dit verband nooit door K.H. Miskotte genoemd 
wordt en ook overigens slechts een enkele maal.

161. Ethisch, 21. Slechts bij een theïstisch godsbeeld speelt de vraag naar het wonder een rol, zie 
‘De wonderquaestie, naar R. Rothe’, PB 4 (1873), 191-194.
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doen om een godsbegrip, maar om de levende God. Dat was één van zijn bezwaren 
tegen Kuenens benadering van het Oude Testament. Bij deze geleerde treedt vol-
gens Valeton het godsbegrip op de voorgrond, zonder dat men merkt dat achter dit 
godsbegrip de levende God zelf staat. In wezen acht Valeton Kuenens benadering 
nominalistisch162. In het licht van dit openbaringsbegrip wordt ook het verschil met 
Van Oosterzee duidelijk. Waar openbaring gezien wordt als zelfopenbaring Gods, 
als mededeling van goddelijk leven, vervalt de noodzaak ‘de hoofdwaarheden’ van 
het christendom, het bijbels christendom of de historische betrouwbaarheid van 
de Schrift met alle mogelijke middelen te verdedigen. De relatie met de levende 
God hangt niet af van de feitelijke juistheid van allerlei berichten daarover, en de 
intellectuele verwoording daarvan heeft nooit absolute waarde. Gezien tegen de 
achtergrond van de wassende invloed van de gereformeerde theologie is het ook 
duidelijk waarom Valeton voortdurend tegen het intellectualisme in de theologie 
bleef waarschuwen163.
 Men heeft deze tegenstelling tot de orthodoxe theologie wel beschreven met de 
woorden leer-leven. Valeton zelf heeft het verschil met de orthodoxie ook wel zo 
geformuleerd, met dien verstande dat het altijd van het leven naar de leer gaat. De 
leer is de intellectuele verwoording van het leven164. Daarbij moet tevens opgemerkt 
worden dat met ‘leven’ door Valeton altijd bedoeld wordt het geopenbaarde godde-
lijke leven. In deze tegenstelling gaat het daarom niet om een tegenstelling tussen 
dogmatiek en ethiek, maar om de tegenstelling tussen openbaring als mededeling 
van leer en openbaring als mededeling van goddelijk leven. Van dat laatste moet de 
theologie uitgaan. Dat wil niet zeggen dat er in de theologie niets ter sprake mag 
komen dat niet in het ethische opgaat, maar dat hetgeen geopenbaard wordt niet 
abstract is, niet los staat van het leven, van de existentie van de mens165. Zeker speelt 
het verstand hierbij een rol, want de openbaring gaat niet buiten het verstand om. 
Maar eerst merken we dat God bestaat, vervolgens kan men verder gaan en tot theo-
logie komen166. In deze zin is de leer aan het leven gesubordineerd, het is daarvan 
de intellectuele verwoording. We zouden het zo kunnen zeggen: waarheid was voor 
Valeton geen begrip, maar persoon, God zelf, die met de mens in relatie treedt en 
daardoor leven en denken van de mens beïnvloedt.

162. ‘Het wezen van Israëls godsdienst’ (1891), Toespraken, 109-110. Hetzelfde verwijt maakt 
Valeton de moderne theologen in Ethisch, 14.

163. Expliciet wordt deze achtergrond voor Valeton verwoord in Ethisch, 7-9, aan welk ope-
ningscollege hij bovendien een reactie toevoegde op de tweede, herziene druk van Bavinck’s 
‘De theologie van prof. dr. Daniël Chantepie de la Saussaye’. Zie van Ethisch onder meer 
bladzijde 15. Zie ook De Israëlietische letterkunde, 25; De ethische richting, 15; In dank-
bare herinnering, 7; ‘De realiteit Gods’ (1907), Getuigenissen, 176; Nog één woord, 15. De 
fronten waarop Valeton streed zijn ten opzichte van D. Chantepie de la Saussaye en Gunning 
weinig verschoven.

164. Ethisch, 10 en De ethische richting, 8, waar hij reageert op H.H. Barger, De Nederlandsche 
Hervormde Kerk in haren tegenwoordigen toestand (Baarn 1907 = Kerk en secte I/9).

165. Ethisch, 36-37, in een polemiek met Bavinck.
166. Ibidem, 18. Zie ook Valetons bezwaar tegen Doedes’ weergave van de inhoud van het Nieu-

we Testament in diens Encyclopedie der christelijke theologie (Utrecht 1876), STT 2 (1876) 
223-258, aldaar 246.
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Dogma en dogmatiek

In Een nieuw begin lanceert Valeton de stelling dat het christelijk geloof niet staat 
of valt met enige dogmatische formule167. Dat kon hij doen omdat hij het wezen 
van de godsdienst zag in de gemeenschap met God. Met deze stelling zoekt Vale-
ton aansluiting bij zijn openingsollege Nog één woord uit 1878. Daarin had hij be-
toogd dat de orthodoxe dogmata de klassieke uitdrukking vormen van de kern van 
het christelijk geloof. Maar hij waarschuwde tegen een identificatie van het dogma 
met de realiteit die daarin verwoord wordt. Dat was zijn grote bezwaar tegen de 
orthodoxie, waartoe hij volgens Kuyper tot zijn eigen verontwaardiging niet meer 
gerekend mocht worden. Dit bezwaar vormt ook de achtergrond van de genoemde 
stelling uit Een nieuw begin. Of, met een voorbeeld uit Geloof en theologie: het 
gaat niet om het woord God, maar om de realiteit die daar achter ligt168. Dit neemt 
niet weg dat het Valeton gaat om de dogmatiek, die hij ‘nog altijd de kroon van 
den geheelen theologischen arbeid’ blijft noemen169. Daarmee keert hij zich tegen 
hen die zich van de dogmatiek hebben afgekeerd en deze willen vervangen door de 
bijbelse theologie of de godsdienstwijsbegeerte. Trouw aan en met gedegen kennis 
van de dogmengeschiedenis wenst Valeton een dogmatiek die rekening houdt met 
de wensen van de tegenwoordige tijd170.

Het centrale gegeven van zijn visie op dogma en dogmatiek, het onderscheid tussen 
vorm en inhoud, tussen menselijke formulering en goddelijke realiteit, heeft Valeton 
ook in latere jaren regelmatig verwoord. ‘Evenmin als het verlicht en verwarmd 
worden door de zon afhangt van onze meer of minder juiste theorieën aangaande het 
licht, evenmin hangt het verzoend zijn met God af van onze dogmatische theorieën 
dienaangaande’171. Valeton maakte in het dogma onderscheid tussen de religieuze, 
existentiële kern, die aan Israël ontleend is, en de min of meer filosofische, begrips-
matige vorm, die aan de Griekse wereld is ontleend172. Dit leidt niet tot minachting 
van het dogma, er is wel sprake van een relativering van het dogma. Hoe ver deze 
relativering kon gaan, blijkt wel uit zijn houding tegenover de twee naturenleer en 
de leer van de kenosis. ‘Beide zijn niet te vereenigen, maar daarom moeten beiden 
toch in hunne betrekkelijke waarde en waarheid erkend en gewaardeerd worden’173. 
De grens van deze relativering ligt in de existentiële kern van het dogma, in de 
goddelijke realiteit die achter het dogma ligt, en hij heeft de moderne theologen 

167. Een nieuw begin, 16.
168. Geloof en theologie, 39-42.
169. Een nieuw begin, 31-32.
170. Een pleit daarvoor reeds in ‘De materieele kanon der christelijke dogmatiek’, STT 1 (1875) 

238-272.
171. De ethische richting, 12.
172. ‘Het belang der o.testamentische studie voor den evangeliedienaar’ (1889), Toespraken, 70-

71. Zie ook ‘De realiteit Gods’ (1907), Getuigenissen, 164-179. Deze rede voor de vergade-
ring van de Nederlandse Hervormde Predikantenvereniging is één grote oproep te leven en 
te werken vanuit de werkelijkheid van de relatie met de levende God. Deze kern wordt in 
Ethisch, 21, omschreven als de ‘ethische grond’ van het dogma.

173. De ethische richting, 32.
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verweten zich van die realiteit los te maken174. Als Valeton spreekt over de dogma-
tische strijd uit de eerste eeuwen, heet het: ‘men moet al heel weinig theologisch 
bloed in de aderen hebben om althans niet iets te voelen van de heerlijkheid die er 
achter ligt’175. Ook achter de enkele jota van het homoiousios ligt een gehele we-
reldbeschouwing en in wezen gaat het erin om de openbaring Gods176. Dit getuigt 
niet van een ‘theologisch-agnostisch geloofsleven’ maar van een gezond besef van 
het symbolisch karakter van de godskennis177. Valeton stond juist niet afwijzend 
tegenover de leer, hij was echter doordrongen van het menselijke en dus relatieve 
karakter van de dogmata. Hij bepleit niet de afschaffing van de dogmatiek, maar een 
moderne formulering van de existentiële kern van de klassieke kerkelijke dogma-
tiek. Ten opzichte van Bavinck kan men, met Veenhof, spreken over een devaluatie 
van het cognitieve element in openbaring en theologie, maar dat leidt bij Valeton 
niet tot een dogmatisch indifferentisme178. Ons verstand dwingt ons altijd weer tot 
de ‘begripsmatige omschrijving van het geloofsleven’179. Een theologie die daarop 
niet uitloopt, is een gedecapiteerde theologie, die in de grond van de zaak haar naam 
niet verdient180. In het verlengde van de verbondenheid van dogmatiek en gemeente 
kiest Valeton, in tegenstelling tot Van Oosterzee, voor een kerkelijke dogmatiek. 
In de onderscheiden kerken komt telkens één bepaalde nuance van het christelijk 
geloof tot uiting, en dat is volgens hem een goede zaak181.

Terecht heeft Haitjema opgemerkt dat op dit punt geen invloed van Kierkegaard valt 
aan te wijzen. Valeton verbaasde zich over de ophef die er over de Deense denker 
werd gemaakt. Hij begreep niet alles wat Kierkegaard schreef, en meende dat de 
gedachten die hij wel begreep veel eenvoudiger gezegd hadden kunnen worden182. 
Maar dat neemt niet weg dat Valeton het existentiële karakter van de openbaring 
heeft onderkend.

174. Nog één woord, 17.
175. Ethisch, 21. In De veronderstelling, 22-23 neemt Valeton het op voor de satisfactieleer van 

Anselmus. Hij ziet daarin een poging recht te doen aan de heiligheid Gods.
176. ‘Openbaring’ (1907), Getuigenissen, 155.
177. Haitjema, Nieuwere geschiedenis, 220; De richtingen, 225. P.J. van Leeuwen, De betekenis 

van Fr.E.D. Schleiermacher voor de theologie in Nederland (Haarlem 1948) 17, neemt Sch-
leiermacher tegen het verwijt van agnosticisme in bescherming door op het symbolisch ka-
rakter van de godskennis te wijzen. Hetzelfde punt is dus ook bij de waardering van Valeton 
in het geding.

178. Veenhof, Revelatie, 593. Zie van Valeton bijvoorbeeld Ethisch, 20-21.
179. De definitie van dogmatiek in Ethisch, 12. In Geloof en theologie, 61, noemt hij de dogma-

tiek de wetenschappelijke uiteenzetting van de belijdenis der gemeente.
180. Veronderstelling, 26-27, in een protest tegen de wet van 1876.
181. Geloof en theologie, 60-61, noot 1.
182. Haitjema, De richtingen, 228-229. Voor Valetons mening over Kierkegaard zie men een brief 

aan J.C. Helders van 9 oktober 1905, Utrecht, Valeton-archief. 27 Augustus 1891 reageerde 
Valeton met een brief aan G.J.A. Jonker op diens artikel over Kierkegaard, dat verscheen in 
SWV 28 (1891) 733-774.
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Dogmatiek en ethiek

De dogmatiek moet onderscheiden worden van de ethiek, ook indien men dit laatste 
vak, zoals Valeton deed, opvat als de beschrijving van het geloofsleven. Dogmatiek 
en ethiek zijn wel nauw met elkaar verbonden. Omdat God levenswaarheid open-
baart, is de dogmatiek geen op zichzelf staande uiteenzetting van het geloofsleven 
die daarna door de ethiek op het leven wordt toegepast. Beide, dogmatiek en ethiek, 
wortelen in het geopenbaarde leven zelf. De dogmatiek heeft het werk Gods op het 
oog, de ethiek de aanvaarding daarvan door de mens183. Op dit punt onderscheidde 
Valeton zich naar eigen besef van Ritschl ‘en zijn school’. Er blijft immers ruimte 
voor de metaphysica, mits men niet vergeet dat de kennis van God niet gaat ‘door 
ons begrip, maar door onze ervaring, d.i. van andere zijde bezien: door ons ge-
loof’184. De metafysica – in letterlijke zin door Valeton gebruikt –, is vrucht van 
een geloofservaring. Hiermee verweert Valeton zich tegen Bavincks verwijt dat de 
latere ethischen in navolging van Ritschl het geloof beperken tot de moraal. Het 
christendom ging voor Valeton niet op in zedelijkheid185.

Dogmatiek en godsdienstwijsbegeerte

In Een nieuw begin breekt Valeton een lans voor de beoefening van de godsdienst-
wijsbegeerte. Over de verhouding tussen dit vak en de dogmatiek spreekt hij echter 
pas in Geloof en theologie. Tegenover zijn Utrechtse collega T. Cannegieter houdt 
hij daar staande dat er een verschil is tussen de wijsbegeerte van de godsdienst en 
de dogmatiek. De verhouding tussen beide vakken was actueel geworden door de 
wet op het hoger onderwijs van 1876. Velen meenden dat dogmatiek in deze wet 
vervangen was door de wijsbegeerte van de godsdienst, en Cannegieter deelde deze 
interpretatie van de wet blijkens zijn inaugurele oratie. Wie echter, aldus Valeton, 
de dogmatiek tooit met de naam van wijsbegeerte van de godsdienst, vergeet dat er 
nooit sprake kan zijn van de wijsbegeerte van één enkele godsdienst. In dat geval 
worden godsdienst en christendom geïdentificeerd. En hoezeer Valeton er ook van 
overtuigd was dat hij in het christendom te maken had met de ware godsdienst, toch 
wilde hij de andere godsdiensten het recht op de naam godsdienst niet ontzeggen. 
Bovendien meende Valeton dat uit het feit, dat Cannegieter dogmatiek voortaan wil 
betitelen als godsdienstwijsbegeerte, een onjuiste opvatting van dogmatiek blijkt. In 
de dogmatiek is de basis gegeven186.

183. De ethische richting, 15, noot 1.
184. Ethisch, 39.
185. In een bespreking van T. Tal, Een blik in talmoed en evangelie, tevens mijn laatste woord aan 

prof. Oort in deze zaak (Amsterdam 1881), G 45 (1881) II, 564-573, aldaar 571, verwoordt 
Valeton expliciet dat het christendom geen zedeleer is, maar voor alles godsdienst.

186. Geloof en theologie, 60-61, noot 1, waarin Valeton reageert op T. Cannegieter, Gedachten 
over het begrip en de roeping der dogmatiek (Utrecht 1882). Zie ook Een nieuw begin, 29-
34, en De Israëlietische letterkunde, 30-31.
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Conclusie

Openbaring is zelfopenbaring Gods, geen mededeling van leerstukken. Deze op-
vatting over de inhoud van de openbaring loopt uit op een zekere relativering van 
het dogma en de dogmatiek, in die zin dat Valeton altijd heeft onderscheiden tussen 
het dogma en datgene waarover het dogma spreekt. Overigens leidde dit niet tot 
een minachting voor de dogmatiek. Deze begripsmatige omschrijving van het leven 
der gemeente was voor Valeton de kroon van de theologische arbeid. Dat hij zich 
aan de beoefening van dit vak niet heeft gewaagd, doet daaraan niets af. Hij heeft 
zeer beslist de behoefte gehad aan een dogmatiek vanuit het ethisch beginsel in een 
tijd waarin de dogmatiek plaats maakte voor de historische vakken. Hij noemde 
het dan ook een schaduwzijde van het oeuvre van D. Chantepie de la Saussaye, dat 
dit slechts bestond uit gelegenheidsgeschriften187. Valeton zag uit naar de man die 
in staat zou zijn, misschien slechts op enkele hoofdpunten, het geloofsleven der 
gemeente te formuleren. Hij was zich echter tevens bewust van het feit dat aan een 
dogmatiek op basis van het ethisch beginsel grote bezwaren kleefden. Met Gunning 
besefte hij dat een dogmatiek nooit echt representatief kan zijn voor het geloofsle-
ven der gemeente, en veel vaker een persoonlijke beschouwing van de een of andere 
geleerde zal zijn. Bovendien is er het bezwaar dat een dogmatiek een stuk levens-
waarheid dood dreigt te drukken zodra die levenswaarheid eenmaal in begripsvorm 
is vastgelegd. Maar dit neemt niet weg dat Valeton wel degelijk een dogmatiek op 
ethische grondslag gewenst heeft188.

6. oPenbarIng en scHrIft

Inleiding

In tegenstelling tot Van Oosterzee wenste Valeton voor een theologie een zedelijke 
grondslag. Een apologetische theologie die uitgaat van de absolute betrouwbaarheid 
van de Schrift leek hem niet langer mogelijk. Dit brengt ons tot de vraag naar het 
gezag van de Schrift en tot de vraag naar de schriftkritiek. De eerste vraag komt in 
deze paragraaf aan de orde, de tweede vraag in de volgende paragraaf. Achtereen-
volgens wordt aandacht besteed aan de betekenis die de bijbel voor het geloofsleven 
heeft, en aan de aard en de fundering van het schriftgezag. Met enige opmerkingen 
over Valetons houding tegenover het Oude Testament wordt deze paragraaf afge-
sloten.

187. ‘Voorrede’, in: D. Chantepie de la Saussaye, Beoordeeling, xxi;
188. De ethische richting, 34-37. Zie Gunning, ‘Hoofdvereischten voor de dogmatiek der Her-

vormde Kerk’, STT 2 (1876) 298-313 en 3 (1877) 22-37.
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De betekenis van de bijbel

In Een nieuw begin beklemtoonde Valeton de noodzaak van een grondige bestude-
ring van de Schrift. Om tot kennis te komen van het voorwerp der theologie, God 
zoals Hij zich heeft doen kennen in Christus, zal de Schrift, ‘wel niet uitsluitend, 
maar toch bij voorkeur en in bijzondere mate’ bestudeerd moeten worden189. Hier-
achter ligt de veronderstelling dat in de Schrift God tot ons spreekt.

W. Francken, aanhanger van de Groninger richting, reageerde onder meer met de 
opmerking dat Valeton zijn schriftvisie al te summier uiteen had gezet190. Daarop 
antwoordde Valeton in Geloof en theologie door deze nader te ontvouwen191. De 
Schrift is voor hem in de eerste plaats het middel waardoor God tot ons spreekt. 
Zij is als medium gratiae in de plaats gekomen van het profetische en apostolische 
woord. Daarom wil Valeton haar betitelen als ‘Woord Gods’. Niet omdat zij enkele 
of vele door God uitgesproken woorden bevat, maar omdat zij ons van Godswege 
iets te zeggen heeft. Eeuwenlang is de Schrift het middel geweest waardoor men-
sen tot geloof werden gebracht. Dat er in de bijbel ook uitingen te vinden zijn van 
menselijke hartstocht zoals bijvoorbeeld Psalm 137:7-9 doet daaraan niet af. Om 
het Woord Gods te begrijpen is het nodig dat wij het uitverkoren volk ook in zijn 
‘vleeschelijke lusten’ kennen. Slechts als aangetoond kan worden dat deze kennis 
niet noodzakelijk is, wil Valeton toegeven dat psalm 137 geen deel van het Woord 
Gods kan zijn. Hij erkent overigens dat hier vragen liggen, zoals de vraag naar de 
omvang van de Schrift. Niet ieder deel van de Schrift is van hetzelfde belang. Zelf 
heeft hij nooit begrepen waarom Esther wel, en het eerste boek der Maccabeeën of 
Jezus Sirach niet in de canon zijn opgenomen. Maar de geschiedenis leert dat de 
Schrift zoals wij die kennen minstens vijftien eeuwen het middel is geweest, waar-
mee God de mensen heeft benaderd. In dat licht bezien doet het niet terzake of God 
er niet beter aan zou hebben gedaan een bepaald gedeelte weg te laten of een ander 
gedeelte toe te voegen. Middelpunt en hoofdzaak van de Schrift is Jezus Christus.
 De bijbel is voor Valeton medium gratiae en wordt daarom Woord Gods ge-
noemd. Beide worden overigens niet geïdentificeerd: ‘door den Bijbel komt, op 
eene wijze die ik mij niet vermeten zal nader te omschrijven, het Woord Gods tot 
ons’192. Niet de bijbel is voorwerp van geloof, maar het Woord Gods. Dit onder-
scheid tussen Woord Gods en bijbel diende echter niet om de al te menselijke as-
pecten in de Schrift te kunnen plaatsen zonder deze direct aan God toe te moeten 
schrijven. Valeton weigerde het ene gedeelte als godswoord, en het andere gedeelte 
als mensenwoord te betitelen. Heel de bijbel is Woord Gods193. Daarom sprak hij 

189. Een nieuw begin, 26.
190. W. Francken Azn., ‘Dr. J.J.P. Valeton, Een nieuw begin’, Geloof en vrijheid 16 (1882) 607-

622. Francken was een broer van Valetons schoonmoeder.
191. Geloof en theologie, 42-53. Zijn visie op de bijbel heeft Valeton ook uiteengezet in ‘Mozes 

en de profeten’, Overdenkingen 10 (1902) 207-243.
192. ‘Bijbelstudie en bijbelgebruik’ (1888), Toespraken, 58.
193. Het Oude Testament en de “critiek” (Baarn 1906 = Levensvragen I/1), 12-13. Bavinck, 

Gereformeerde dogmatiek, I, 438-440, wijst erop dat deze gedachte van de Socinianen af-
komstig is, en ook later diende ter onderscheiding van de goddelijke en dus gezaghebbende 
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over de bijbel als Woord Gods, niet over het Woord Gods in de bijbel194. Valeton 
hanteert de term ‘Woord Gods’ als aanduiding van een bepaalde functie van de bij-
bel: hij brengt ons in aanraking met God. Deze functie vervult de bijbel ook in zijn 
menselijke gestalte. Zelfs mythen en sagen kunnen dienst doen om ons met God 
in aanraking te brengen, en onfeilbaarheid wordt niet gevraagd. Het menselijke is 
drager van het goddelijke195. Valeton vergelijkt de relatie tussen beide ergens met 
de verhouding tussen het leven en het menselijk lichaam. Het leven is overal in het 
lichaam aanwezig, maar niet aanwijsbaar. En de aanwezigheid van het leven sluit 
geen lichamelijke gebreken uit. Toch is ook daar, in de gebreken, het leven aanwe-
zig196.
 Behalve als medium gratiae zag Valeton de Schrift als een verzameling getuige-
nissen ‘welke uiting geven aan de eerste indrukken, opvattingen, gewaarwordingen, 
ervaringen die, naar het heet, door de openbaring Gods, eerst onder Israël, later in 
Christus, gezocht zijn’197. Hiertoe rekent Valeton niet alleen datgene wat zich dui-
delijk als menselijke godservaring aanbiedt, maar ook de menselijke interpretatie of 
weergave van bepaalde gebeurtenissen zoals we dit bijvoorbeeld tegenkomen in de 
synoptische evangeliën. Meer dan iets anders hebben deze getuigenissen de geloof-
servaring van latere tijd gewekt en bevestigd, en daarom dienen zij daarvan maatstaf 
en grens te zijn. In deze getuigenissen treft Valeton de voortdurende vermenging 
van wat ervaren werd en wat die ervaring teweeg bracht. Met andere woorden: deze 
getuigenissen van menselijke ervaring verwijzen naar Gods openbaring.
 In de derde plaats karakteriseert Valeton de Schrift in zijn brochure Geloof en 
theologie als ‘oorkonden-verzameling aangaande de Heilsopenbaring’198. Vanuit 
deze optiek gaat het in de bijbel om de historische toedracht van de heilsopenbaring. 
Deze toedracht was voor Valeton van een andere orde dan de religieuze inhoud van 
de Schrift. Voortdurend benadrukte hij het verschil tussen vorm en inhoud, tussen 
de bijbel in zijn uitwendige gestalte en de bijbel als medium gratiae. Deze tegen-
stelling hangt nauw samen met een bij Valeton aanwezige dualiteit tussen geloof 
en historisch-kritische wetenschap. Over de vraag of de bijbel Woord Gods is be-
slist de wetenschap niet. Dat is een zaak van geloof, van het testimonium Spiritus 
Sancti, niet van wetenschap. Het ‘veto des geloofs’ mag daarom niet gebruikt wor-

elementen in de Schrift en de menselijke elementen daarin. Zie ook Bijlsma, Schriftgezag en 
schriftgebruik, 90-100.

194. De ethische richting, 38-39, waar Valeton op dit punt onderscheid maakt tussen de ethische 
en de evangelische richting.

195. Zie bijvoorbeeld Het Oude Testament en de “critiek”, 29; ‘De hof van Eden’, STT 7 (1881) 
363-388, en ‘Pro domo’, STT 5 (1879) 207-216, aldaar 210.

196. ‘Het openbaringskarakter’, STT 2 (1876), 194. Loader, Die etiese outestamentici, 33, ziet 
hier overeenkomsten met de lutherse avondmaalsleer. Deze visie op de verhouding bijbel en 
Woord Gods staat op één lijn met de visie van Schleiermacher, zie Bavinck, Gereformeerde 
dogmatiek, I, 439-440. Dat Valeton deze gedachte, direct of indirect, aan Schleiermacher 
heeft ontleend, lijkt me waarschijnlijker dan dat hij deze aan Luther heeft ontleend.

197. Geloof en theologie, 47.
198. Ibidem, 50.
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den waar het geen geloofszaken betreft199. Het geloof heeft zijn eigen terrein, de 
verhouding tussen schepsel en Schepper.

De geloofservaring is het effect van de openbaring, en de openbaring heeft haar 
medium in de Schrift. Daarom achtte Valeton het verwijt onbillijk dat de ethische 
theologen zich zouden losmaken van de Schrift. Het is de verloochening van zijn 
gehele levenswerk200. Bovendien heeft Valeton regelmatig op de voor de theoloog 
noodzakelijke omgang met de Schrift gewezen. De Schrift is de ‘voornaamste brug’ 
naar de geestelijke wereld, de spiegel waarin het licht Gods tot ons komt201. Hij 
heeft de geloofservaring nooit willen losmaken van de Schrift. Integendeel: het 
schriftgetuigenis is de norm voor waarachtige godservaring. ‘Wat God van zich zelf 
heeft laten merken in en door Christus, is daarin, ik zou willen zeggen, vastgelegd. 
Wij kennen het nooit minder middellijk dan door de Schrift’202. Met deze weergave 
van Valetons visie op de Schrift worden allen gecorrigeerd die menen dat Valeton 
zich van de Schrift losmaakte en zich terugtrok op het terrein van de ervaring.
 Op dit punt openbaart zich een wezenlijk verschil tussen Valeton en zijn gere-
formeerde tijdgenoten. In de gereformeerde dogmatiek werd de Schrift gezien als 
onderdeel van de openbaring. Valeton vreesde dat de Schrift daarmee de plaats van 
de openbaring Gods in de fundering van de theologie zou overnemen, terwijl al-
leen die openbaring zijns inziens het uitgangspunt van de theologie kan zijn. Dit 
verschil was voor het gevoelen van Valeton geen verschil in objectiviteit. In een 
reactie op Bavinck die, als zovelen, van oordeel was dat D. Chantepie de la Saus-
saye de theologie bouwde op de subjectieve ervaring der gemeente, neemt Valeton 
deze in bescherming, en verdedigt hij tegelijkertijd het eigen standpunt. ‘Zeker het 
maakt voor de methode van den theologischen arbeid een groot verschil of men de 
theologie wenscht te bouwen op de H. Schrift als zoodanig, dan wel op de aan deze 
ten grondslag liggende, en door middel van deze gekende realiteiten der geestelijke 
wereld, waarvan Jezus Christus het middelpunt is. Maar men moge het noemen een 
verschil in tastbaarheid, ik zoude haast zeggen in massiviteit van standpunt, een 
verschil in objectiviteit ... is het niet’203.
 Waar de Schrift tot principium cognoscendi externum wordt verheven, is het ge-
vaar van intellectualistische verstarring en achterhaalde apologetiek levensgroot 
aanwezig. Voor Valeton was de realiteit Gods principium cognoscendi. Maar zon-
der de Schrift komt men niet tot kennis van deze grond des geloofs. Men zou de 
Schrift een ‘begeleidende canon’ kunnen noemen, noodzakelijk omdat onze erva-
ring van de goddelijke realiteit in deze bedeling te beperkt is204. En omdat de bij-
belschrijvers leefden in de tijd van de heilsfeiten, is de Schrift normatief voor de 
199. ‘Voorrede’, in: D. Chantepie de la Saussaye, Beoordeeling, xxx.
200. Ethisch, 25.
201. Nog één woord, 10, 14; ‘Geloof eisch der theologische studie’ (1888), Toespraken, 13.
202. Ethisch, 27, in een passage waar Valeton zich keert tegen de beschuldiging dat hij zich met 

zijn theologisch streven losmaakt van de Schrift.
203. ‘Voorrede’, in: D. Chantepie de la Saussaye, Beoordeeling, xii-xiii.
204. Nog één woord, 14. De term ‘begeleidende canon’ is van Gunning, Het ethisch beginsel, 31. 

De voorlopigheid van de Schrift vinden we ook bij D. Chantepie de la Saussaye, zie Veen-
hof, Revelatie, 189-190.
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latere gelovigen205. Gunning en Bavinck hebben in een hoogstaande polemiek ge-
tracht het eigenlijke verschil tussen ethischen en gereformeerden te verwoorden. 
De gereformeerde gelovige zegt: God heeft tot ons gesproken door Zijn profeten 
en apostelen, en door hen spreekt Hij nog steeds. De ethischen, waaronder in ieder 
geval Gunning en Valeton, zeggen: God heeft zich geopenbaard en openbaart zich 
nog in daden, in mededeling van zichzelf, in leven, waarbij de Schrift norm is voor 
wat als waarachtige kennis van God kan gelden. Bron van die Godskennis is echter 
God zelf. Dit is inderdaad, zoals Valeton zei, een verschil in massiviteit, in tastbaar-
heid, maar ook een verschil in spiritualiteit. Het kan leiden tot intellectualisme aan 
de ene kant, en tot subjectivisme aan de andere kant206. Dit verschil in visie leidt, 
aan de zijde van de ethischen, ook tot ruimte om de historisch-kritische methode 
van bijbelonderzoek te aanvaarden. Aan de openbaring zelf wilde ook Valeton niet 
tornen, het menselijk getuigenis van die openbaring wilde hij met alle mogelijke 
middelen onderzoeken.

Het Oude Testament

Reeds in 1876 sprak Valeton uit dat het uur, waarop de kerk het Oude Testament 
afschaft, haar doodsuur zal zijn. De beide delen van de bijbel zijn onafscheidelijk. 
‘Neem het eerste deel weg, en het tweede hangt in den lucht’207. Zonder het Oude 
Testament blijft de volle rijkdom en heerlijkheid van het Nieuwe Testament verbor-
gen. Waaraan hij hier concreet denkt, maakt hij duidelijk in zijn openingscollege 
van 1889. Veel dogmatische uitdrukkingen vinden hun oorsprong voor een deel 
in het Oude Testament en zouden door kennis van die oudtestamentische achter-
grond meer kunnen gaan leven. Ook wijst hij op de betekenis van woorden als ‘het 
kennen van God’ en ‘geloven’ in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament kan 
niet begrepen worden zonder kennis van het Oude Testament, en Valeton verbaast 
zich erover hoe slecht sommige uitleggers van het Nieuwe Testament op de hoogte 
zijn van het Oude Testament208. Voor hem was in het Nieuwe Testament slechts 
één zaak werkelijk nieuw: ‘het is de persoon zelf van den Heer’209. Het verschil 
met Schleiermacher valt direct op. Tevens openbaart zich hier een verschil tussen 
Valeton en Doedes. Voor de laatste was de godsdienst van het Oude Testament een 
andere dan die van het Nieuwe210. Daarmee wordt duidelijk dat Valetons inaugurele 
oratie over het belang van de Israëlitische letterkunde voor de christelijke theologie, 
waarin hij soortgelijke gedachten ontwikkelde als in zijn toespraak over het open-
baringskarakter van het Oude Testament uit 1876, niet alleen als een reactie op de 

205. ‘Het openbaringskarakter’, STT 2 (1876) 196-198.
206. Veenhof, Revelatie, 569-575. Zie ook 192-198 en 239-244.
207. ‘Het openbaringskarakter’, STT 2 (1876), 176.
208. ‘Het belang der o.testamentische studie voor den evangeliedienaar’ (1889), Toespraken, 62-

80.
209. ‘Jodendom en christendom’, G 49 (1885) II, 88-102, aldaar 97. Zie ook Valetons bespreking 

van T. Tal, Een blik in talmoed en evangelie, G 45 (1881) II, 569.
210. Schram, Doedes, 80-82.
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wet van 1876 mag worden gezien, maar ook als een verholen polemiek met Doe-
des211.

Achter dit verschil in visie ligt de veronderstelling dat ook het Oude Testament een 
openbaringskarakter heeft en daarom normatief is voor de volgelingen van Christus. 
Dit openbaringskarakter valt echter niet samen met de totaliteit der oudtestamenti-
sche Schrift. Weliswaar is het gehele Oude Testament Woord Gods, zo hield Valeton 
in 1876 de vergaderde predikanten voor, maar niet elk gedeelte heeft voor ons een 
even groot gezag212. Het openbaringskarakter van de Pentateuch ziet Valeton vooral 
in het feit dat het daarin telkens gaat om het handelen Gods in de geschiedenis van 
Israël. Alles wijst op Hem. De Pentateuch ontleent haar waarde niet aan haar detail-
listische geschiedschrijving, maar aan het aanwijzen van Gods hand in de geschie-
denis van Israël. Een nieuw begin bevat dus geen gedachten die Valeton nooit eerder 
had geuit, want in feite zegt hij hiermee wat hij al eerder heeft gezegd: namelijk dat 
de uiterlijke vorm waarin de Schrift tot ons is gekomen, niet gezaghebbend is. Aan 
een formeel dualisme in de inspiratieleer is Valeton niet ontkomen213. In de profeti-
sche boeken blijkt het openbaringskarakter uit het feit dat de profeet alle dingen ziet 
in het licht der eeuwigheid. Hij wijst op Gods hand in de geschiedenis. Daarin ligt 
de waarde van de profetie, en niet in de eerste plaats in de voorspellende elementen 
die tot haar behoren. Meer moeite kost het Valeton het openbaringskarakter van de 
geschriften aan te wijzen. Daarin vindt hij namelijk, vooral in de Psalmen en in Job, 
uitingen van wat het geloof in het leven van de mens teweeg brengt, maar ook veel 
al te menselijke reacties, die meer de diepten van het menselijk hart tonen dan dat 
zij met God te maken hebben. Zo heeft de wijsheidsliteratuur meer een negatief dan 
een positief openbaringskarakter: ze getuigt van de onvoldaanheid met de wereld 
en wijst op die manier naar God. Niet alle bijbelschrijvers waren in dezelfde mate 
gïnspireerd, en dat betekent dat niet elk gedeelte van het Oude Testament even veel 
gezag heeft. Aan een gradatie in de inspiratio personalis is Valeton niet ontkomen214.

211. Ook in zijn waardering voor het Oude Testament is Valeton een dankbare leerling van D. 
Chantepie de la Saussaye (en van zijn vader), zie Veenhof, Revelatie, 174-175. Over Vale-
tons inaugurele oratie zie men La Saussaye, ‘Valeton’, in: Jaarb.K.A.v.W. 1913, 41.

212. ‘Het openbaringskarakter’, STT 2 (1876), 184-189.
213. Zie hierover Bijlsma, Schriftgezag en schriftgebruik, 91. A.B. du Preez, Die dualistiese 

inspirasieleer. ‘N dogmahistoriese ondersoek (Delft 1933) 200-202, constateert dat er bij 
Valeton sprake is van een dualistische inspiratieleer. Bijlsma (97-98) protesteert tegen de 
kwalificatie van dualisme bij Valeton. Daarbij beroept hij zich op Valetons uitlatingen over 
sagen en mythen, die ook als Gods Woord kunnen functioneren. In ieder geval maakt Valeton 
onderscheid tussen de uiterlijke gestalte van de overlevering en de inhoud van de openba-
ring.

214. Dit gradueel dualisme wordt ook verwoord in ‘Het openbaringskarakter’, STT 2 (1876), 
190-191 en 196. Zie tevens een uitlating van Valeton in een brief van 5 februari 1894 aan 
Gunning: ‘Met u zal ik geen bezwaar maken om te zeggen: de Bijbel is Gods woord; maar 
dat wil daarom toch niet zeggen, dat de naar Joods rabbinistische traditie geexegetiserde 
Schrift identisch is met dat woord; noch ook dat iedere letter, uitdrukking, mededeeling, 
omdat zij in de Bijbel staat, volkomen gelijk zou zijn met iedere andere letter, uitdrukking 
of mededeeling die er ook in staat’. De Lange, Gunning, 108-117, aldaar 114. Zo ook bij D. 
Chantepie de la Saussaye, zie Veenhof, Revelatie, 177.
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Aard en fundering van het schriftgezag

Net als Rothe koos Valeton voor de inspiratio personalis en tegen de leer der me-
chanische schriftinspiratie. Aan het slot van zijn rede over het openbaringskarakter 
van het Oude Testament van 1876 zet hij uiteen dat deze leer van een mechanische 
inspiratie, ook in ‘verzachte’ vorm, een gesteldheid van de bijbel veronderstelt, die 
in lijnrechte tegenspraak is met het historische en dus menselijke en feilbare ka-
rakter van de Schrift. Met Gunning meent hij dat de eerbied voor de Schrift het 
aannemen van een mechanische inspiratie-theorie verbiedt215. Op die manier komt 
noch de menselijke noch de goddelijke factor tot zijn recht. De vraag waar het op 
aankomt is deze: wat heeft de schrijvers van het Oude Testament in staat gesteld 
te schrijven zoals zij deden? Het antwoord dat Valeton geeft is geheel in de lijn 
van Rothe: zij konden schrijven zoals zij deden omdat hun godsbewustzijn verlost, 
gereinigd en versterkt was. Daarbij bleven ze kinderen van hun tijd. Want omdat 
deze kennis langs geheel natuurlijke weg tot hen kwam, zijn ‘vergissingen, onjuiste 
mededeeling van historische feiten, onnauwkeurigheden in de beschrijving van de-
zen of genen toestand in geenen deele buitengesloten’216. Maar als gevolg van deze 
reiniging van het godsbewustzijn zagen ze de aardse verhoudingen toch in het juiste 
licht, dat is: in het licht der eeuwigheid. En daarom heeft het Oude Testament gezag 
voor ons. In het nawoord, dat aan deze rede in de Studiën is toegevoegd, ontkent hij 
dat daarmee het ‘eigenaardige’ van de inspiratie verloren gaat. Hoewel er van een 
‘specifiek’ onderscheid tussen de bijbelschrijvers en de latere gelovigen geen sprake 
is, is er verschil in de mate van inspiratie, in de wijze waarop deze zich naar buiten 
vertoont, en in het werk waartoe zij drijft. Dit hangt samen met de verschillende 
‘providentiële roeping’ van de gelovigen. Vooral het tweede, de wijze waarop de 
inspiratie zich naar buiten toe betoont, is van belang. De normatieve betekenis van 
de inspiratie der bijbelschrijvers ligt in het feit dat zij leefden in de tijd der heils-
feiten. Zij kenden de manifestaties van God onmiddellijk, uit eigen aanschouwing. 
Dat geldt niet voor de latere gelovigen. Hun inspiratie, hun inzicht in en kennis 
van de heilsfeiten is afhankelijk van de weergave en interpretatie van de heilsfeiten 
door de bijbelschrijvers. De vertolking van de heilsfeiten ‘is alreede geschied; de 
lijn is aangegeven waarop er voortgegaan moet worden, maar dan ook de maat-
staf voor elke volgende verklaring er van aan de hand gedaan’217. Dit betekent dat 
de inspiratie van de latere gelovigen altijd afhankelijk blijft van de inspiratie der 

215. ‘Het openbaringskarakter’, STT 2 (1876) 191-194. Zie Gunning, ‘Geloof en kritiek’, PB 
1 (1870) 335-350 en 2 (1872) 455-478. Ook D. Chantepie de la Saussaye was aanhanger 
van deze inspiratieleer, zie Veenhof, Revelatie, 173-174. Over de inspiratio personalis, door 
Schleiermacher geïnaugureerd, zie men J. Cramer, De geschiedenis van het leerstuk der 
inspiratie in de laatste twee eeuwen in hare grondtrekken geschetst (Utrecht 1887) 106-149. 
Dit werk staat ook bekend als Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijs-
begeerte, deel V, 4e stuk.

216. Ibidem, 193.
217. Ibidem, 197.
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bijbelschrijvers. De geloofservaring gaat terug op de openbaring Gods, en de kennis 
van die openbaring is gebonden aan de Schrift.

E. Barger had grote bezwaren tegen deze visie van Valeton. Deze komen er op neer 
dat zonder een specifiek verschil in inspiratie de interpretatie van de manifestatie 
nooit gezaghebbend kan zijn voor de latere gelovigen. Die blijft al te menselijk. In 
dit verband wijst Barger erop dat volgens Rothe de latere gelovigen door hun toe-
genomen ontwikkeling des geestes tot een vollediger en volmaakter kennis van de 
heilsfeiten zijn gekomen en steeds weer zullen komen. Dat is zijns inziens ook de 
consequentie van Valetons visie. Als deze zich in zijn inspiratieleer bij Rothe aan-
sluit, kan hij daarom niet meer stellen onvoorwaardelijk voor het gezag der Schrift 
te willen buigen. Bargers voorkeur gaat uit naar een leer van schriftinspiratie die aan 
het goddelijk karakter van de Schrift recht doet zonder dat afgedaan wordt aan haar 
menselijk karakter218.
 In zijn reactie merkt Valeton op dat de inspiratie van de bijbelschrijvers een ver-
lossingsdaad van Godswege is. Voor een al te menselijke, profane interpretatie van 
de heilsfeiten is hij dus niet bang. God zelf is de bron van de inspiratie219. Boven-
dien gaat deze inspiratie altijd gepaard met manifestatie. Beide horen bij elkaar, ze 
kunnen niet van elkaar losgemaakt worden, zoals Barger uit Valetons rede scheen 
te concluderen. Daarom zijn de latere gelovigen altijd afhankelijk van de inspiratie 
der bijbelschrijvers en kan er dus nooit sprake zijn van een meer volkomen kennis 
of interpretatie van de heilsfeiten. Wel kan het zijn, met een beroep op 1 Petrus 1:11, 
dat vanuit de voltooiing van de openbaring in Christus de betekenis der heilsfeiten 
uit het Oude Testament door de discipel van Christus beter wordt verstaan. Maar dat 
mag er niet toe leiden dat wij ons losmaken van de prediking van de oudtestamen-
tische schrijvers. ‘Het leven Gods dat ons in hun woorden tegenstraalt, is ten allen 
tijde hetzelfde, eerst door middel van het woord Gods hebben wij het leeren kennen; 
wijken wij af van de in het O.T. getrokkene, in den persoon van J.C. voltooide lij-
nen, dan sluiten wij ons af voor de aanraking daarvan’220.
 Het komt me voor dat Barger Valeton al te zeer vanuit het geheel van Rothe’s 
visie op de Schrift heeft geïnterpreteerd, en dat Valeton op dit punt met Rothe van 
mening verschilde. Valeton gaat echter voorbij aan Bargers opmerking over Rothe. 
Maar duidelijk is in ieder geval dat Valeton zich nooit aan het gezag der Schrift wat 
betreft haar religieuze inhoud heeft willen onttrekken.

Het zou wellicht verstandiger zijn geweest als Valeton niet alleen impliciet maar 
ook expliciet op dit punt van Rothe afstand had genomen. Hij had Kuyper daarmee 
een belangrijk wapen uit handen geslagen. Want vijf jaar later, in De hedendaagsche 
schriftcritiek, wees ook Kuyper op het door Barger aangeroerde punt. De ethischen 

218. ‘Het gezag der O.T.ische Schrift. Brief aan dr. J.J.P. Valeton Jr.’, STT 2 (1876) 213-217. Zie 
over E. Barger A. de Groot, ‘Everwijn Barger’, in: BLGNP I, 37-38.

219. Nog in 1911 zal Eerdmans deze visie op inspiratie gelijkstellen met ‘begaafdheid, talent, 
genie’, en daarmee het wezenlijke over het hoofd zien. Zie “Moderne” orthodoxie of “or-
thodox” modernisme (Baarn 1911 = Redelijke godsdienst I/10) 17.

220. ‘Antwoord op den brief van E. Barger’, STT 2 (1876), 220.
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zijn volgens Kuyper wat betreft de schriftinspiratie geheel in het spoor der moder-
nen getreden. Zijns inziens ontkennen zij dat er bij de vervaardiging van de Schrift 
‘een specifiek eigenaardige en absoluut zekere inspiratie’ intrad. Daarmee wordt de 
leer der schriftinspiratie als geheel geloochend. Om deze mening te staven verwijst 
Kuyper naar Rothe, daar deze de denkbeelden van vooral de jongere ethischen be-
heerst. In Rothe’s boek Zur Dogmatik valt aan te wijzen dat hij van een inspiratie 
der Schrift niet wil spreken en dat de voorstelling van de christelijke waarheid door 
de apostelen voor ons niet per se normatief is. Kuypers kritiek richt zich onder meer 
op dit laatste punt. Want terwijl Rothe meent dat de profeten en apostelen geen 
‘irrtumslose’ kennis der waarheid konden bezitten omdat ze ethisch onvolkomen 
waren, houdt hij staande dat de latere gelovigen deze wel kunnen verwerven221.
 Kuyper heeft daarmee inderdaad op een kritiek punt gewezen. Illustratief is Ro-
the’s houding tegenover de theologie van Paulus en Johannes. Hij acht het gerecht-
vaardigd daartegenover ‘eine sehr freie Stellung’ in te nemen222. Vergissingen, ook 
op het gebied van het eigenlijk religieuze, zijn in de Schrift niet uitgesloten, ‘wohl 
aber jeder solche Irrtum, der die richtige geschichtliche Entwickelung des offenba-
rungsmässigen religiösen Bewusstseins, insbesondere auch des christlichen, in der 
mit der göttlichen Offenbarung betrauten Menschheit von vornherein unmöglich 
gemacht haben würde’223. Daarmee behoort een andere interpretatie van de heilsfei-
ten dan die de Schrift geeft tot op zekere hoogte inderdaad tot de mogelijkheden, en 
wordt aan het gezag der Schrift getornd.
 Vanuit zijn eigen theologie had Kuyper ongetwijfeld gelijk met zijn kritiek op 
Rothe. Maar ik vraag me af of het toevallig is dat hij geen der latere ethischen met 
name noemt. We mogen er toch vanuit gaan dat hij de discussie tussen Valeton en 
Barger gekend heeft, en dus heeft geweten dat Valeton de inspiratie der gelovigen 
gebonden wist aan de inspiratie der bijbelschrijvers. Hij had Valeton wel kunnen 
verwijten dat hij de verhouding tussen Woord Gods, ervaring en Schrift niet dui-
delijk genoeg uiteen heeft gezet, maar het kan hem niet ontgaan zijn dat Valeton 
zich nooit aan de religieus-ethische inhoud van de Schrift heeft willen onttrekken. 
Daarvan heeft hij Valeton nooit kunnen beschuldigen, en daarmee vervalt een zeer 
wezenlijk punt van Kuypers kritiek. Maar juist daarom dient het ontbreken van 
verwijzingen naar de latere ethischen in zijn rede met argwaan bezien te worden. 
Kuyper kon Valeton niet noemen zonder de eigen positie te ondergraven, want hij 
zou daardoor gedwongen worden een antwoord te geven op de grote problemen 
waarvoor de historische kritiek de orthodoxe schriftbeschouwing stelt, hetgeen hij 
niet kon. Het lijkt erop dat kerk- en universiteitspolitiek hier een verbond met de 
theologie zijn aangegaan.

In het licht van deze kritiek van Kuyper wordt duidelijk waarom Valeton in Een 
nieuw begin, nog geen jaar na Kuypers bovengenoemde rede, zo sterk de noodzaak 
van de schriftstudie beklemtoonde. Deze noodzaak is nooit door Valeton ontkend, 

221. De hedendaagsche schriftcritiek, 28.
222. R. Rothe, Zur Dogmatik (3e, enigszins verkorte, door Th.v.Hauffstengel verzorgde druk; 

Braunschweig-Leipzig z.j. (1898)) 339.
223. Ibidem, 340.
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maar de sterke klemtoon daarop is ongetwijfeld een antwoord aan Kuyper. Ook de 
afrekening met de erfenis van Van Oosterzee is een antwoord aan Kuyper. Want 
wat voor Van Oosterzee’s apologetisch streven geldt, namelijk dat dit niet meer 
mogelijk is, geldt evenzeer voor de schriftvisie van Kuyper: ze is niet langer houd-
baar. Verder haalt Valeton in deze rede fel uit naar hen die met machtsspreuken de 
ethischen bij de gemeente zwart maken. Mensen die met milde hand wantrouwen 
en ontevredenheid zaaien en aldus de hartstocht der menigte opwekken moet men 
echter dulden. Het oordeel over hen moet men overlaten aan God224. Daar kon Kuy-
per het mee doen. Valeton heeft zich aan deze gedragslijn gehouden en nooit meer 
op Kuyper gereageerd225.

Valeton heeft de leer der schriftinspiratie afgewezen. Deze leer was zozeer verbon-
den met het geloof in een absolute onfeilbaarheid van de Schrift dat hij haar niet 
kon aanvaarden. Het werd hem door zijn wetenschappelijk geweten verboden. Bo-
vendien had hij bezwaren tegen het mechanische karakter dat voorstanders aan deze 
inspiratie toeschreven: de mens wordt geheel buiten spel gezet226. Dit betekende 
niet dat hij het bijzondere karakter van de bijbel loochende. Hij had er zelfs, althans 
na de stormachtige jaren 1876-1883, geen bezwaar tegen om te spreken over een 
inspiratie der Schrift. In 1888 houdt hij zijn studenten namelijk voor dat een leerstuk 
van de schriftinspiratie niet op aanvaardbare wijze te formuleren is, maar dat er des-
ondanks gesproken kan worden van een inspiratie der Schrift. ‘Er is in den Bijbel 
met al zijne zwakkere en met al zijne sterkere stukken, met alles wat men meenen 
zou daaruit wel te kunnen missen, en met alles wat ons daarin bij uitstek dierbaar 
is, eene geheimzinnige macht’. Deze macht weet Valeton niet beter te omschrijven 
dan met de woorden van de apostel ‘pasa grajh JeopneustoV’227. Aanleiding tot 
deze uitlating is waarschijnlijk geweest de verschijning van J. Cramers Geschiede-
nis van het leerstuk der inspiratie. Deze concludeerde dat dit leerstuk met dank voor 
de bewezen diensten afgeschaft moest worden. Zover wil Valeton dus niet gaan228.

224. Een nieuw begin, 36-37.
225. Met Van Oosterzee’s Theopneustie, geschreven in antwoord op De hedendaagsche schrift-

critiek, stemde Valeton van harte in. Daarin toont Van Oosterzee onder meer aan dat Kuyper 
voor zijn eigen visie geen bijbelse argumenten kan aanvoeren. Zie Van Rhijn, Gemeenschap 
en vereenzaming, 245, en Augustijn, ‘Kuypers rede’, GTT 69 (1969), 105-106. Over dit boek 
schreef Valeton een brief aan Van Oosterzee, die zich bevindt in het archief Gunning, Hs 9 B 
5, UB-Utrecht.

226. Zie hoofdstuk I over het begrip ‘ethisch’.
227. ‘Bijbelstudie en bijbelgebruik’ (1888), Toespraken, 55.
228. Van Dijk schrijft op 20 november 1887 dat hij het eens is met Valetons kritiek op Cramer, om 

vervolgens te constateren dat we zonder de één of andere vorm van inspiratie niet ver komen. 
De brief van Valeton aan Van Dijk is waarschijnlijk verloren gegaan.
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Conclusie

De nadruk op de geloofservaring, gegrond in de openbaring Gods, betekende voor 
Valeton geen vrijbrief om aan de bijbel voorbij te gaan. Toch worden Woord Gods 
en bijbel niet geïdentificeerd. Dit verleent aan Valetons denken een sterke existen-
tiële trek, waardoor hij aan intellectualistische verstarring trachtte te ontkomen. 
Het schiep bovendien de mogelijkheid de bijbel historisch-kritisch te benaderen, 
waarvan Valeton een dankbaar gebruik heeft gemaakt. En hoewel Valeton de gehele 
bijbel Woord Gods wilde noemen, heeft hij wel degelijk onderscheid gemaakt tus-
sen gezaghebbende en niet-gezaghebbende aspecten van de Schrift. Normatief was 
voor hem de religieuze inhoud, de uitwendige vorm waarin deze tot ons komt was 
dat niet. Ook binnen de religieuze inhoud van de Schrift onderscheidde hij tussen 
meer en minder gezaghebbende gedeelten. De nadruk op Christus als het hoog-
tepunt van de goddelijke zelfopenbaring en daarmee als de scopus van de Schrift 
bewaarde Valeton voor een al te groot subjectivisme.

7. scHrIft en krItIek

Inleiding

Valeton heeft er herhaaldelijk tegen geprotesteerd dat men in de aanvaarding van 
de schriftkritiek een kenmerk van de ethische richting zag. Het wordt volgens hem 
gezegd om de ethischen bij de gemeente in een kwaad daglicht te stellen. De vraag 
of men al dan niet bepaalde resultaten van de kritiek aanvaardt, heeft volgens Vale-
ton echter met het ethisch beginsel als zodanig niets te maken229. Anderzijds besefte 
hij dat het ethisch beginsel wel de mogelijkheid bood om de resultaten van de his-
torische kritiek te aanvaarden. Juist omdat men in ethische kring zijn uitgangspunt 
koos in het geloofsleven, kon men bepaalde resultaten van het wetenschappelijk 
onderzoek aanvaarden230. Waar de Schrift niet samenvalt met de openbaring en 
waar zoveel nadruk wordt gelegd op de persoonlijke relatie met de levende God, 
wordt inderdaad ruimte geschapen voor de schriftkritiek. En hoewel het theore-
tisch juist is te stellen dat het ethisch beginsel niet per se tot de aanvaarding van 
de historisch-kritische methode en haar resultaten leidt, is dit de facto wel een 
kenmerk van de ethische theologen geworden. Zij hebben veel minder moeite ge-
had om de resultaten van het wetenschappelijk bijbelonderzoek te aanvaarden dan 
hun orthodoxe tijdgenoten231. Overigens was Valeton zich bewust van het feit dat 
vele aanhangers van de historisch-kritische methode niet op grond daarvan tot hun 
on-orthodoxe resultaten kwamen, maar op grond van hun ‘naturalistische filosofie’. 

229. Een nieuw begin, 23, tegen Kuyper.
230. De ethische richting, 8-9.
231. Valeton was zich er overigens van bewust dat niet alle ethischen zijn visie deelden, zie De 

ethische richting, 9.
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Tegen deze vermenging van bijbelonderzoek en filosofie heeft hij evenzeer gepro-
testeerd als tegen de vermenging van bijbelonderzoek en dogmatiek232.

De openheid voor de historisch-kritische methode valt reeds in Valetons proefschrift 
aan te wijzen233. De resultaten daarvan waren voor hem echter niet heilig. Wel is 
kritiek nodig wil men de bijbel verstandelijk leren kennen. Maar het hanteren van 
de historisch-kritische methode was voor hem geen doel op zichzelf. ‘Critiek is 
methode, arbeid, onderzoek; geen resultaat’234. Veel belangrijker dan deze kritische, 
analytische arbeid achtte hij het te komen tot waarachtige godskennis. In dat licht 
bezag hij zijn eigen theologische arbeid. Het is zijn streven geweest zijn leerlingen 
iets te laten voelen van de ‘eeuwige dingen’ die in de Schrift openbaar worden235. 
Daarom is het ook begrijpelijk dat hij kritisch over de kritiek kon spreken, en kon 
verklaren dat hij er niet veel sympathie voor had. Aan Gunning schreef hij: ‘O als 
gij eens wist hoe weinig de “critiek” ons hart heeft, en hoe wat wij in dezen doen, 
alleen gedaan wordt uit plicht, uit gehoorzaamheid, uit onderwerping aan de waar-
heid!’236. Het ging hem niet om het resultaat, maar om de methode, en daarin om 
het handhaven van het wetenschappelijk karakter der theologie. Op dit punt hadden 
de modernen hem overtuigd: een wetenschappelijke theologie die althans het goed 
recht van de kritiek niet erkent, is ondenkbaar237. Men kan zeggen: het hanteren van 
de historisch-kritische methode was voor Valeton een noodzakelijk kwaad. Hij kon 
niet anders, zijn historisch besef was daarvoor te zeer ontwikkeld. Dit na te laten 
zou strijdig zijn met zijn besef van wetenschappelijke eerlijkheid.
 De door Valeton verdedigde verbinding van christelijk geloof met wetenschap-
pelijke bijbelkritiek heeft er toe geleid dat de publicaties van de latere ethischen 
voortdurend voorwerp waren van kritische beschouwingen, zowel van de linker- als 
van de rechterzijde. Beide partijen wezen erop dat de bijbel, om Woord Gods te 
kunnen zijn, absoluut onfeilbaar moest zijn. De ene partij verwierp daarom de bijbel 
als bron en norm voor het geloofsleven, de andere verwierp de historisch-kritische 
methode en haar resultaten. Valeton voelde zich voortdurend gedrongen zijn positie 
te verdedigen. Hij deed dit door in talloze publicaties zijn standpunt nader toe te 

232. ‘Het openbaringskarakter’, STT 2 (1876), 177-180; ‘Pro Domo’, STT 5 (1879) 210-211; 
Geloof en theologie, 36-37. Hij betreurt het dan ook dat Kuenens geschriften steeds meer een 
apologie van de moderne richting geven en steeds minder zuivere wetenschap, ‘Pro domo’, 
STT 5 (1879), 211.

233. Jesaja, ix-xi en passim.
234. Het Oude Testament en de “critiek”, 4.
235. In dankbare herinnering, 9 en 15-16.
236. In een brief van 5 februari 1894, zie De Lange, Gunning, 108-117, aldaar 114. Zie ook 

‘Valsche pleitbezorgers Gods’, SWV 32 (1895) 354-383, aldaar 380-381; ‘Christus naar de 
Schrift’, SWV 34 (1897) 1013-1015, en In dankbare herinnering, 8.

237. ‘Geloof eisch der theologische studie’ (1880), Toespraken, 2. Zie ook Het Oude Testament en 
de “critiek”, 13-14; ‘Opmerkingen naar aanleiding van Houtsma’s bijdrage tot de kritiek en 
verklaring van Hosea’, STT 1 (1875) 165-182, aldaar 165: ‘Alles wat kan meewerken om de 
schriften der profeten beter te doen verstaan dan tot dusverre het geval was, moet met beide 
handen worden aangegrepen, en is de tekstkritiek hiervoor in sommige gevallen een onmis-
baar hulpmiddel, geen enkel dogmatisch vooroordeel mag de vrije uitoefening daarvan in 
den weg gesteld worden’.
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lichten, daartoe vaak uitgedaagd door uitlatingen van orthodoxe en moderne theo-
logen. In 1906 en 1907 heeft hij zijn visie op de verhouding tussen geloof en kritiek 
in twee brochures gepopulariseerd238.

Een eerste antwoord aan moderne tijdgenoten

In 1879 reageerde Valeton op een recensie van Oort, waarin deze de fiolen van zijn 
toorn uitgoot over de ‘nieuwerwetsche orthodoxie’ die enerzijds openstaat voor de 
resultaten van het historisch-kritisch onderzoek, maar anderzijds voor die bijbel de-
zelfde eerbied betoont als vorige generaties. Dit leidt zijns inziens tot ‘knoeierijen’, 
‘schermen met woorden’ en ‘dubbelzinnigheid in uitdrukking’239. Dezelfde vrijzin-
nige hoogleraar had er naar aanleiding van Valetons inaugurele oratie op gewezen 
dat daarin allerlei uitdrukkingen voorkomen die aan de kerkelijke leer over de bijbel 
herinneren. ‘Wordt aan de Overlevering, die de voordeur is uitgezet, de toegang 
door een achterdeur verleend’?240. En daar ook Tiele soortgelijke uitlatingen over 
de inaugurele oratie van La Saussaye had gedaan, voelde Valeton zich gedrongen 
een oratio pro domo te houden241. Hij vraagt zich af: ‘Maar waar staat het dan toch 
met onbetwistbare autoriteit geschreven, dat het om oorkonde te kunnen zijn van de 
openbaring Gods, voor de boeken des O.Vs. onafwijsbare eisch zijn zou, op gansch 
andere wijze in de wereld gekomen te zijn, en op gansch andere wijze te worden 
verklaard dan andere geschriften?’242. Men moet hem niet binden aan één bepaalde 
verklaring voor het feit dat de bijbel het Woord Gods is en op welke wijze God Zijn 
Woord daarin gelegd heeft. Dat Valeton de Schrift als Woord Gods aanvaardt, is een 
kwestie van waardering, en elke waardering is een persoonlijke zaak. Het geloof 
in de bijbel als Gods Woord sloot voor Valeton geen historische onfeilbaarheid in.

Een nieuw begin

In Een nieuw begin lanceerde Valeton de stelling dat met geen enkel resultaat van 

238. Het Oude Testament in het licht van wetenschappelijk onderzoek (Baarn 1907 = Levensvra-
gen II/2) en Het Oude Testament en de “critiek”. Deze bevatten geen nieuwe gedachten van 
Valeton. In het volgende wordt Valetons visie in kaart gebracht door stil te staan bij enkele 
polemieken en bij zijn rectorale oratie uit 1883.

239. H. Oort, ‘M.M. Kalisch, Bible Studies. II. The book of Jonah. Preceded bij a treatise on the 
Hebrew and the stranger (Londen 1878)’, TT 12 (1878) 626-642, aldaar 632-633.

240. H. Oort, ‘J.J.P. Valeton, De Israëlietische letterkunde als onderdeel van de christelijke theo-
loge (Utrecht 1876)’, TT 13 (1879) 442-443, aldaar 443.

241. C.P. Tiele, ‘P.D. Chantepie de la Saussaye, Het belang van de studie der godsdiensten voor 
de kennis van het christendom (Groningen 1878)’, TT 13 (1879) 418-423. Valeton, ‘Pro 
Domo’, STT 5 (1879) 207-216.

242. ‘Pro domo’, STT 5 (1879) 210.
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historische kritiek ons christelijk geloof staat of valt243. Meer dan enige andere uit-
lating in zijn rede is het deze stelling geweest die tegenstanders naar de pen deed 
grijpen, en dat waren niet alleen volgelingen van Doedes of Van Oosterzee, van wie 
hij in deze rede definitief afscheid nam.

Doedes reageerde op het openingscollege van Valeton in het februarinummer van 
de Stemmen voor waarheid en vrede244. Volgens hem staat of valt met het fundament 
waarop iets rust of gebouwd is, datgene wat daarop rust of gebouwd is. Dit wil niet 
zeggen dat ons geloof valt met elk resultaat van de historische kritiek. Maar: ‘De 
ontkenning van Jezus’ opstanding sleept de ontkenning met zich van den hoofdin-
houd onzer christelijke geloofsbelijdenis ...’245. Uit deze reactie blijkt dat Doedes 
niet reageert op datgene wat de kern van Valetons betoog uitmaakt, namelijk dat 
het geloof een zaak sui generis is en zijn eigen zekerheid met zich mee brengt. Hij 
beluistert in Valetons stelling een vervluchtiging van het historisch karakter van het 
christelijk geloof.
 Door deze en andere reacties zag Valeton zich genoodzaakt in Geloof en theologie 
zijn standpunt nader toe te lichten. Ten aanzien van de omstreden stelling merkt hij 
daarin op dat hij geenszins het christendom van de geschiedenis heeft losgemaakt. 
‘Ook voor mij is het Christendom een positieve godsdienst, een “religio in factis 
posita”‘246. Maar het is de vraag of wij die feiten in hun juiste volgorde kennen. Er 
is, met andere woorden, een groot verschil tussen feiten en berichten over feiten, 
en geloofservaring is onafhankelijk van de historische gestalte van de berichten 
over de heilsfeiten, niet van die feiten zelf. Bovendien wijst Valeton erop dat niet 
alles wat de één of andere geleerde als resultaat van zijn arbeid verkondigt, als 
vaststaand resultaat van de historische kritiek mag worden beschouwd. Zelfs als, 
‘ex absurdo gesproken’, de historische kritiek zou kunnen bewijzen dat Jezus nooit 
bestaan heeft, dan nog zal de beslissing of Jezus al of niet bestaan heeft, vallen 
op grond van de ervaring der eeuwen. Er is een ‘blijde geloofsverzekerheid’, er is 
een ‘groote wolk van getuigen van de eerste eeuw af tot de tegenwoordige toe’247. 
‘Gij hebt ervaren en daarom gelooft gij; of gij deedt het niet. Maar indien gij het 
deedt, waarmee anders kan uw geloof dan vallen, dan hiermee dat gij deze uwe 
ervaring vergeet?’248. Daarmee wordt niet de historische bodem onder het chris-
telijke geloof weggenomen, maar daarmee worden de resultaten en de daaraan 
toegekende waarde van de historisch-kritische methode gerelativeerd. De zeker-
heid van het geloof wordt in de geloofservaring geschonken, niet in het al dan niet 
243. Een nieuw begin, 16. Eerder in ‘Het openbaringskarakter’, STT 2 (1876), 175: ‘Het geloof 

der gemeente als zoodanig is onafhankelijk van ieder verstandelijk bewijs, want het berust 
op een anderen dan op een verstandelijken grond, en het daarop te willen doen berusten, zou 
niets anders zijn dan ongeloof’. Van Oosterzee heeft hierop toen bij mijn weten niet gerea-
geerd.

244. ‘Ons christelijk geloof en de resultaten der historische kritiek’, SWV 20 (1883) I, 133-148. 
Eerder al deed hij het in zijn gedachtenisartikel over Van Oosterzee.

245. Ibidem, 145.
246. Geloof en theologie, 27. Valeton kon slechts reageren op het gedachtenisartikel van Doedes. 

Geloof en theologie verscheen kort voor Doedes’ publicatie in SWV.
247. Ibidem, 31.
248. Ibidem, 32.
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betrouwbaar zijn van een bepaald bijbelverhaal. De geloofservaring is een bewijs 
van de werkelijkheid van de geschiedenis en de persoon van Jezus. Komt de kritiek 
tot andere resulaten, dan zal deze dus bij zichzelf te rade moeten gaan. Dat dit de 
strekking van het argument is, wordt duidelijk als Valeton direct daarna wijst op de 
grenzen der historische kritiek. Deze zal nooit verder kunnen komen dan de stelling 
dat de bronnen niet dwingen het historisch bestaan van Jezus aan te nemen. Of de 
wetenschap inderdaad ooit zover zal komen, betwijfelt Valeton zeer. In ieder geval 
kan de wetenschap nooit bewijzen dat Jezus niet bestaan heeft. Volgens Valeton zelf 
is de hoofdzaak van de Schrift historisch betrouwbaar. En op vragen of Jezus opge-
staan is, of hij het vleesgeworden Woord is, geeft de historisch-kritische methode 
geen antwoord, tenzij de naturalistische filosofie hier een woord meespreekt. Tus-
sen wetenschap en filosofie moet echter onderscheid gemaakt worden. Met andere 
woorden: het geloof in de heilsfeiten is geloof, geen resultaat van wetenschap. En 
dat geldt ook voor het ongeloof ten aanzien van de heilsfeiten249.
 Het grote verschil tussen Valeton en Van Oosterzee ligt hierin, dat voor Valeton het 
geloof een eigen zekerheid heeft, onaantastbaar voor de historische kritiek. Daarbij 
was Valeton er van overtuigd, dat aan de historische kritiek bepaalde grenzen zijn. 
Het geloof, de relatie met God, is van een andere orde dan de uitwendige gedaante 
van de Schrift en daarom leeft het geloof niet bij de gratie van het historisch onder-
zoek250. Van Oosterzee heeft zich in de grond van de zaak nooit los kunnen maken 
van de gedachte dat het christelijk geloof rationeel bewijsbaar is. Bij Doedes leefde 
deze overtuiging nog sterker. Het geloof is op het weten gebouwd.

Doedes reageert opnieuw. Hij wil niets afdoen aan de hoge waarde van de geloof-
servaring. ‘Maar ik mag niet vergeten, dat de geloofservaring onmogelijk aan het 
geloof kan voorafgaan, bezwaarlijk iets anders dan geloofsvrucht kan zijn’251. Het 
geloof kan zijns inziens niet rusten op datgene wat er uit voortvloeit. Aan de erva-
ring van de vergeving der zonden gaat het sterven van Christus vooraf, zo maakt 
hij met een voorbeeld duidelijk. Voor Doedes kan de ervaring niet de grond des 
geloofs zijn, omdat geloofservaring altijd vrucht van de openbaring is252. Het is 
onwaarschijnlijk dat Valeton zich door de kritiek van Doedes aangesproken heeft 
gevoeld. Want hij wist zeer wel dat het geloof in de heilsfeiten aan de ervaring 
voorafgaat, en hij heeft er tegen geprotesteerd dat men hem toedichtte van de er-
varing de grond des geloofs te maken, in die zin dat de ervaring nooit haar eigen 
inhoud schept of onafhankelijk is van de heilsfeiten. De grond, dat is bij Valeton: 
de oorsprong van de geloofservaring, ligt in God, en daarom is de geloofserva-
ring ook voor Valeton vrucht van de openbaring253. Valeton keerde zich tegen de 

249. Ibidem, 36-37.
250. Zie voor de verhouding tussen Van Oosterzee en Valeton Van Rhijn, Gemeenschap en ver-

eenzaming, 244-246. Over de omstreden stelling maakt Valeton later nog opmerkingen in 
‘Voorrede’, in: D. Chantepie de la Saussaye, Beoordeeling, xxxi-xxxii en in ‘Bijbelstudie en 
bijbelgebruik’ (1888), Toespraken, 49-50.

251. ‘De resultaten der historische kritiek en ons christelijk geloof’, SWV 20 (1883) aldaar I, 255.
252. Ibidem, 266.
253. Reeds in Een nieuw begin, 24, heeft Valeton daarop gewezen.
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gedachte dat de uiterlijke gestalte van de Schrift voorwerp van openbaring en dus 
van geloof is, en daarmee tegen een apologetische benadering van de theologie die 
met historische, dus rationalistische, argumenten de waarheid van het christelijk 
geloof tracht te verdedigen. Die waarheid wordt niet gebouwd op historische argu-
menten, maar zij wordt ervaren in het geloof. Het is de zekerheid des geloofs waar-
over Valeton spreekt in zijn omstreden stelling, en die zekerheid is niet afhankelijk 
van de mogelijkheid van een rationalistische apologetiek. Op de achtergrond van 
de discussie met Doedes speelt een andere visie in de verhouding tussen geloven 
en weten mee. Voor Doedes is het geloof gebouwd op het weten, voor Valeton is 
het een zaak sui generis, en het geloven als fides qua wordt door hem op dezelfde 
hoogte geplaatst als het zien of het horen. Doedes heeft sedert deze reactie nog 
enkele malen dit thema aangeroerd, maar Valeton heeft hem niet meer geantwoord. 
Klaarblijkelijk achtte hij het weinig zinvol de discussie met zijn leermeester en col-
lega voort te zetten254.

In de meeste reacties werd de context van Valetons rede – de polemiek met Van 
Oosterzee – over het hoofd gezien en werd de omstreden stelling uit zijn verband 
gerukt. Men keerde zich tegen het veronderstelde idealisme in deze rede, tegen het 
zware accent op de ervaring, of men zag over het hoofd dat de binding aan de bij-
zondere openbaring en dus aan de Schrift voor Valeton zo belangrijk was dat hij 
nooit in het moderne kamp kan worden ingedeeld. Deze reacties laat ik hier achter-
wege, daar ze op de verhouding tussen Valeton en zijn tijdgenoten geen nieuw licht 
werpen. Overigens kan mijns inziens niet ontkend worden dat Valetons formulering 
aanleiding heeft gegeven tot misverstand255.

Israëlitische historiografie

Zijn houding tegenover schriftkritiek en geloof vond Valeton bevestigd in de Is-
raëlitische historiografie. Zijn visie daarop formuleerde hij in zijn rectorale oratie 
van 1883. Hij wijst er in deze rede op dat de Israëlitische historiografie verwant is 
met de oud-oosterse historiografie. Bepaalde gedeelten uit oudere bronnen heeft 
men eenvoudigweg overgeschreven, waardoor wij stuiten op ‘zeer vreemde, maar 
ook zeer leerzame verschijnselen’256. Daaruit vallen bijvoorbeeld bepaalde span-
ningen tussen dezelfde verhalen in Koningen en Kronieken te verklaren, zoals de 

254. Zie van Doedes bijvoorbeeld ‘De drie bijbels. Een winteravond-gesprek’, SWV 21 (1884) I, 
26-44.

255. Het spreken ‘ex absurdo’ is ongelukkig omdat men er toch uit zou kunnen concluderen dat 
Valeton de heilsfeiten niet belangrijk vond. Zie bijvoorbeeld de kritiek van G.J. Brutel de la 
Rivière, ‘Open brief’, SWV 20 (1883) I, 273-275. Voor andere reacties zie noot 47.

256. ‘Israëlietische historiografie. Redevoering uitgesproken op den jaardag der universiteit, den 
6den april 1883’, in: Jaarboek der Rijks-Universiteit te Utrecht 1882/1883 (z.j.z.p.) 63-86, 
aldaar 71. Eerder had Valeton hierover al opmerkingen gemaakt in ‘Het openbaringskarak-
ter’, STT 2 (1876) 186-189. Later komt hij hierop nog terug in Het Oude Testament en de 
“critiek”, 27-33.
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verschillende waardering voor sommige koningen. Het is een bewijs van onbe-
kendheid met het oud-oosterse karakter van de historische boeken, wanneer men 
op grond van de bewijsbare juistheid van een enkel bericht concludeert tot de be-
trouwbaarheid van het geheel der historische boeken, of ook wanneer men op grond 
van de vrije bewerking van sommige stukken aan alles historische waarde ontzegt. 
De geschiedschrijving van Israël mag niet beoordeeld worden met moderne maat-
staven. Dat hierin ook een rechtvaardiging van het moderne wetenschappelijke bij-
belonderzoek ligt, wordt door Valeton niet met zoveel woorden gezegd, maar het 
is wel de consequentie van dit betoog: de bronnensplitsing is noodzakelijk om tot 
een reconstructie van de geschiedenis van Israël te komen. Tevens wijst Valeton 
erop dat de bijbelse geschiedschrijvers niet in de eerste plaats vroegen naar wat 
in het verleden gebeurd is, maar vooral naar de betekenis van de geschiedenis. De 
bijbel geeft geen objectieve geschiedschrijving, altijd dient het verhaal een bepaald 
doel. Het wil bijvoorbeeld wijzen op de leidingen Gods in de geschiedenis. Daarbij 
werden de oude gebeurtenissen lang niet altijd in hun oorspronkelijke strekking 
verstaan en doorgegeven. Valeton noemt in dit verband de verhalen over het manna, 
waarin de manna-spijziging in de loop der eeuwen een steeds wondervoller karakter 
krijgt. De historiografie van Israël is in sterke mate bepaald door haar godsdienst, 
speciaal door het profetische woord. Daarom zijn de historische boeken alleen daar 
uitvoerig waar het gaat om het aanwijzen van het plan Gods met Israël of met deze 
wereld. Onder invloed van de profetische prediking ontstaat een soort filosofie van 
de geschiedenis die zijn neerslag vindt in Israëls historiografie. En daarin ligt de 
betekenis van Israëls historiografie voor ons: zij biedt in het geloof dat God regeert 
de sleutel voor het raadsel van de wereldgeschiedenis.

Valeton betoogt in deze rede dat we in het Oude Testament niet te maken hebben 
met een zo objectief mogelijke weergave van Israëls geschiedenis, en dat de hier-
boven genoemde kenmerken van de Israëlitische historiografie de oorzaak zijn van 
allerlei problemen die een modern onderzoeker met het Oude Testament heeft. ‘Het 
geschiedverhaal is middel, geen doel’257. De oudtestamentische boeken zijn predi-
king, geen geschiedschrijving258. Daarom betreurt hij het ook dat de statenvertalers 
de Joodse indeling van de bijbelboeken niet hebben overgenomen259. Op deze wij-
ze heeft hij het probleem van de schriftkritiek teruggebracht tot een probleem van 
westerse geleerden en het onttrokken aan het geloofsleven. Want als dit inderdaad 
het karakter van de oudtestamentische geschiedschrijving is, worden veel histo-
risch-kritische kwesties van ondergeschikt belang. Vanuit dit inzicht is verklaarbaar 
waarom hij het van zo groot belang achtte zijn leerlingen te wijzen op de ‘eeuwige 
dingen’ die hij in de Schrift had ontdekt. Dat is de bedoeling van de Schrift zelf. En 
vanuit dit inzicht wordt verklaarbaar dat Valeton kon stellen: ‘hoedanig het resultaat 
van het onderzoek ook zijn moge, onafhankelijk daarvan is mij de Bijbel, zooals hij 

257. ‘De strijd tussen Achab en Elia’ (1900), Oud-testamentische voordrachten 109-144, aldaar 
116.

258. Ibidem, 117.
259. Ibidem, 115-116; Het Oude Testament in het licht van wetenschappelijk onderzoek, 5-9 en 

Christus en het Oude Testament, 32.

03 H3.indd   8803 H3.indd   88 30-12-2019   14:1330-12-2019   14:13



89

daar voor mij ligt, het woord Gods, en vind ik er het voedsel in dat ik voor mijn 
geestelijk leven niet missen kan’260.

M. Kähler

Het geloof heeft zijn eigen zekerheid, die onafhankelijk is van wat de wetenschap 
als resultaat aanbiedt. Het historisch onderzoek raakt nooit datgene waar het in de 
Schrift om te doen is, namelijk de zelfopenbaring Gods. Daarom kan het geen ver-
wondering wekken dat Valeton gedachten van M. Kähler overnam. Kählers gebruik 
van de term ‘Übergeschichtlich’ bood Valeton de mogelijkheid datgene wat hij altijd 
al had geloofd opnieuw te verwoorden. In een referaat uit 1894 met de veelzeg-
gende titel ‘“De historische Jezus” en de “Christus der kerk”‘ stelt Valeton: ‘Onze 
wetenschappelijke instrumenten zijn niet berekend voor de maat van de volheid van 
Christus’261. Met andere woorden: een ‘wetenschappelijk verantwoorde’ biografie 
van Jezus valt niet te geven. Bovendien bestrijdt Valeton dat de ‘historische Jezus’ 
voor het geloof der oudste gemeente erg belangrijk is geweest. Veel belangrijker 
was hetgeen na zijn dood gebeurde: de opwekking, de verschijningen en de hemel-
vaart. Daarmee zijn we op het gebied van het ‘Übergeschichtliche’, en dat valt niet 
binnen de perken van de menselijke wetenschap. En juist dit ‘Übergeschichtliche’ 
is de grondslag geweest van de oudste gemeenten. Vandaar dat de evangeliën ge-
loofsuitingen zijn. Deze geloofsuitingen zijn de maatstaf voor de christologie der 
kerk. Daarmee wordt de mogelijkheid opgegeven langs ‘zuiver wetenschappelijke’ 
weg zekerheid te verkrijgen over Jezus. De vraag of het nieuwtestamentische beeld 
van Jezus werkelijkheid is en geen fictie, kan door de wetenschap niet beantwoord 
worden. Toch voert Valeton daarvoor enige argumenten aan. De verscheidenheid 
in het nieuwtestamentische beeld van Jezus, gepaard met een gemeenschappelij-
ke grondtoon, wijst op een daarachter liggende objectiviteit262. De wetenschap kan 
bovendien de oorsprong van de gemeente en de Christus-prediking niet verklaren. 
Maar uiteindelijk kan de vraag daarnaar slechts beantwoord worden door de ge-
loofservaring, niet door de wetenschap. ‘De gepredikte Christus bewijst zich zelven 
aan die hem aannemen, de levende, maar daarmee ook de objectief-reële te zijn’263. 
Alleen wie de kracht van Christus ervaart, weet dat hij leeft. Valeton wijst de weten-
schap op haar grenzen en het geloof op zijn eigen zekerheid.

De invloed van Kähler, die op iedere bladzijde van dit referaat is aan te wijzen, lijkt 
te duiden op het verlaten van de godsdiensthistorische methode en het aanvaarden 

260. ‘Pro domo’, STT 5 (1879), 213.
261. ‘De “historische Jezus” en de “Christus der kerk”‘ (1894), Getuigenissen, 9. In De ethische 

richting, 26-28, gaat hij nogmaals op dit thema in.
262. Ibidem, 20-21. Uitgebreider wordt dit thema door Valeton behandeld in ‘Christus naar de 

Schrift’, SWV 34 (1897) 1009-1029.
263. Ibidem, 22.
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van de dogmatische methode in de theologie264. De tegenstellingen tussen beide 
benaderingen mogen echter althans wat Valeton betreft, niet al te sterk beklemtoond 
worden. Valeton heeft altijd beseft dat de kritiek grenzen heeft, en de essentie van 
zijn weergave van Kählers gedachten voor wat betreft de verhouding tussen geloof 
en kritiek valt ook vóór 1894 duidelijk in zijn oeuvre te constateren. In feite is de 
godsdienstwetenschappelijke en historisch-kritische methode door Valeton altijd 
beschouwd als een hulpmiddel om de oorkonde van de openbaring Gods in zijn 
historische groei te kunnen ontleden.
 Het is mij overigens niet bekend wie Kähler in Nederland geïntroduceerd heeft. 
Vast staat dat Gunning reeds in 1884 werken van zijn Duitse boezemvriend met zijn 
studenten behandelde265. Het feit dat de hierboven genoemde rede van Valeton reeds 
twee jaar na de publicatie van Kählers Der sogenannte historische Jesus und der 
geschichtliche, biblische Christus werd uitgesproken, doet vermoeden dat Valeton 
één van de eersten was die Kählers visie op de evangeliën hier te lande bekend heeft 
gemaakt. Het is overigens opvallend dat Kähler in de volgende jaren door Valeton 
niet, en ook overigens nauwelijks genoemd wordt. Pas in 1907 wordt Kählers ter-
minologie door Van Nes opnieuw geïntroduceerd266. In datzelfde jaar, dus 13 jaar 
na het uitspreken ervan, geeft Valeton deze rede uit. Het is daarnaast opvallend dat 
Valetons inzichten in het kerygmatisch karakter van de oudtestamentische geschied-
schrijving zoveel gelijkenis met Kählers gedachten over het Nieuwe Testament ver-
tonen, terwijl deze zich reeds hadden gevormd hadden voordat Kähler zich op dit 
punt had uitgesproken267.

Polemiek met Ph.J. Hoedemaker

Behalve met Doedes en enkele minder bekende theologen, polemiseerde Valeton 
ook met Hoedemaker. Deze had in zijn boek De Mozaïsche oorsprong theologen 
als Valeton en Wildeboer ervan beticht geheel op naturalistische bodem te staan. 
‘Ik weet dat Christus voor hen een blooten naam is geworden’268. Valeton van zijn 

264. Kähler wees daarmee de historisch-kritische benadering van de persoon van Jezus af, en 
koos voor een dogmatische benadering van Jezus. De Lange, De verhouding tussen dogma-
tiek en godsdienstwetenschap, 13, wijst erop dat Gunning in diezelfde tijd een zelfde soort 
wijziging in zijn denken kent.

265. Van Nes, Uit mijn leven. Herinneringen (z.j.z.p.) 41. Zie over Van Nes J. Veenhof, ‘Hendrik 
Marinus van Nes’, in: BLGNP III, 277-279. Waarschijnlijk heeft Gunning Valeton op Kähler 
gewezen, hij heeft hem ieder geval zijn exemplaar van Kählers boek geschonken. Zie een 
brief van Gunning aan Valeton van 4 april 1894, in De Lange, Gunning, 121-122.

266. Van Nes, Suprahistorisch (Leiden 1907). Zie van Valeton ‘Christus naar de Schrift’, SWV 
34 (1897) 1009-1029, waarin gedeeltelijk dezelfde thema’s aan de orde komen als in 1894, 
zonder dat overigens de term ‘Uebergeschichtlich’ gebruikt wordt.

267. Zie over Kähler A. de Willigen, Martin Kähler (Assen 1945). In ‘Geloof en geschiedenis bij 
J.J.P. Valeton, H.M. van Nes en G. van der Leeuw’, in: Ernst en vrede, 193-213, beschrijft 
De Willigen de invloed van Kähler op Valeton. Zie over Kähler ook Berkhof, 200 Jahre 
Theologie, 137-146.

268. Ph.J. Hoedemaker, De Mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus 
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kant schreef, in 1895, een vernietigende recensie van dit boek, dat hij ‘gevaarlijk’ en 
‘treurig’ noemde. Het boek is een slag in het gezicht van alle waarheidszin en van 
een zeer bedenkelijk allooi omdat het de ‘critici’ volstrekt geen recht doet. Boven-
dien wordt Hoedemakers kennis van het Hebreeuws en van de oudtestamentische 
wetenschap bekritiseerd269. Hoedemakers reactie hierop is voor Valeton aanleiding 
zich in een brochure nogmaals tegen hem te keren270. Daarin reageert hij vooral op 
Hoedemakers uitlating dat Valeton met zijn visie op het Oude Testament in strijd 
komt met de houding die Christus tegenover het Oude Testament innam. In zijn 
antwoord op dit verwijt maakt Valeton onderscheid tussen hetgeen de Schrift voor 
Christus materieel en hetgeen de Schrift voor Jezus formeel heeft betekend. Dit 
laatste is voor ons geen voorwerp van geloof. ‘De Heer sloot zich eenvoudig aan 
aan wat hij in zijne omgeving als het gewone, algemeen geldende vond’271. Aan dit 
betoog laat Valeton enige opmerkingen vooraf gaan, waarin hij stelt dat de studie 
van het Oude Testament twee zijden heeft, ‘een zuiver wetenschappelijke, die zich 
bezighoudt met de uitwendige verschijnselen, en een godsdienstig-theologische, 
waarbij het voornamelijk te doen is om waardeering’272. De godsdienstig-theolo-
gische zijde wordt beheerst door het geloof in Christus, en dit geloof oefent op 
het wetenschappelijk onderzoek slechts ethische invloed. Met een belangrijk effect 
overigens, want de gelovige kan onmogelijk naturalist zijn. De verschillende zijden 
van de menselijke geest laten zich nu eenmaal niet als door een muur van elkaar 
scheiden. Maar er is wel onderscheid. Daarom moeten formele vragen naar het 
ontstaan van de bijbelboeken beantwoord worden langs zuiver wetenschappelijke 
weg, voorzover mogelijk ‘met terzijdestelling van argumenten die aan een ander 
gebied ontleend zijn, en zonder dat van buiten af op de te verkrijgen resultaten 
wordt geïnfluenceerd’273. Ons geloof in Christus is voor een gedeelte een ‘histo-
risch’ geloof. Het heeft een bepaalde voorstelling omtrent de gang der geschiedenis, 
en deze voorstelling is nauw met ons geloof verweven. Maar Valeton wil daarin 
onderscheiden tussen wat wel en wat geen voorwerp van ons geloof is. Het in-
zicht in de gang der openbaring is dat niet. En hier zijn de beide zijden van het

en Numeri. Lezingen over de moderne schrift-critiek des Ouden Testaments (Leiden 1895), 
55.

269. ‘Valsche Pleitbezorgers Gods’, SWV 32 (1895) 354-383. Zie over de verhouding Vale-
ton-Hoedemaker G.Ph. Scheers, Phillipus Jacobus Hoedemaker (Wageningen 1939) 130-
131 en 171-183 en Haitjema, Nieuwere geschiedenis, 290-296. Zie verder K.A. Deurloo, 
‘Hoedemaker en de schriftkritiek’, in: G. Abma en J. de Bruijn (red.), Hoedemaker herdacht, 
106-115 en M.J. Paul, ‘Hoedemaker en de uitleg van de Bijbel’, in: G. Abma en J. de Bruijn 
(red.), Hoedemaker herdacht, 116-134.

270. Hoedemaker reageerde op Valetons kritiek met “Als verleiders en nochtans waarachtigen”. 
Een woord van verweer tegen prof. dr. J.J.P. Valeton Jr. naar aanleiding van zijne critiek in 
het Aprilnummer van de “Stemmen voor waarheid en vrede”, onder den titel “Valsche pleit-
bezorgers Gods” (Leiden 1895). Valeton, Christus en het Oude Testament. Met een voor- en 
naschrift naar aanleiding van dr. Hoedemaker’s “Als verleiders en nochtans waarachtigen” 
(Nijmegen 1895). Hoedemaker, Christus voor de rechtbank der moderne wetenschap (Rot-
terdam 1898). Valeton heeft hierop niet gereageerd.

271. Christus en het Oude Testament, 31.
272. Ibidem, 9.
273. Ibidem, 12.
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bijbelonderzoek van belang. ‘Ons streven moet zijn aan beiden recht te laten weder-
varen, de weegschaal recht te houden ook in dit opzicht’274.
 In deze verdediging van de verbinding tussen geloof en kritiek gaat het om het 
onderscheid tussen de verschillende faculteiten van de menselijke geest. Deze han-
gen voor Valeton samen met de formele en de materiële zijde van de Schrift. De 
tegenstelling tussen deze beide zijden moet niet overdreven worden, alsof het om 
twee soorten kennis gaat. Met name het resultaat van de analytische arbeid wordt 
bepaald door het filosofische uitgangspunt van de onderzoeker, waardoor Valeton 
aan een dualisme in de menselijke geest ontkwam275. Dit werd onder anderen door 
Gunning over het hoofd gezien276. In dit licht bezien mag ook de scheiding tussen 
uiterlijke gestalte van de Schrift en haar religieuze inhoud niet te sterk beklemtoond 
worden. Dat deed Valeton in de grond van de zaak ook niet, en waar dit wel zo lijkt, 
moet dat verklaard worden uit zijn afweer tegen de apologetische benadering van 
Doedes en Van Oosterzee.

De gemeente en het moderne bijbelonderzoek

Omdat de wetenschappelijke kritiek het Woord Gods niet raakt, is het begrijpelijk 
dat Valeton altijd voor een voorzichtig omgaan met de kritiek in de gemeente heeft 
gepleit277. Hier is geen sprake van oneerlijkheid, van halfslachtigheid, maar van een 
scherp oog voor de verschillende belangen van theologie en kerk. Hij heeft wel be-
seft, en dat ook als probleem ervaren, dat er een groot verschil tussen het inzicht van 
de godgeleerde en het geloof der gemeente bestond278. In 1906 en 1907 heeft hij zijn 
wetenschappelijke inzichten gepopulariseerd. De aanleiding daartoe is wellicht het 
optreden van de Haagse predikant J.A. Cramer geweest, die zijn inzichten over de 
kritiek openlijk van de kansel verkondigde. Misschien heeft hij gemeend zijn geest-
verwant, die voorwerp was van veel kritiek, op deze manier het beste te steunen279.

274. Ibidem, 54.
275. Voor de theologische arbeid is dit zelfs een eis. Zie bijvoorbeeld ‘Christelijke godgeleerd-

heid’ (1892), Toespraken, 117-131, passim. Daarom heeft Loader, Die etiese outestamentici, 
23-26, ongelijk door al te sterke nadruk te leggen op wat hij ten onrechte noemt de gods-
dienstwetenschappelijke en de theologische zijde van de theologie. Godsdienstwetenschap 
was voor Valeton een ander vak dan theologie, en de godsdiensthistorische benadering van 
de bijbel was volledig opgenomen in een voluit theologische benadering.

276. Zie een brief van 5 oktober 1895 aan Valeton. Hij betreurt daarin de psychologische positie 
van de criticus, die zich volgens Valeton noch door zijn geloof, noch door zijn ongeloof moet 
laten leiden. Zie De Lange, Gunning, 126-128, aldaar 127. Daarmee wordt Valetons positie 
niet geheel recht gedaan.

277. Uitlatingen daarover zijn onder meer te vinden in ‘Bijbelstudie en bijbelgebruik’ (1888), 
Toespraken, 51-52, en Het Oude Testament en de “critiek”, 17-19.

278. Dat blijkt uit een schrijven van 18 juli 1905 van Valeton aan zijn zoon J.M. Valeton.
279. Zie J. Alma, ‘Jan Anthony Cramer’, in: BLGNP II, 146-148.
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Conclusie

Valetons streven geloof en kritiek met elkaar te verbinden heeft hem in een voor 
eigen besef onaangename positie gebracht. Van moderne zijde werd het weten-
schappelijk gehalte van zijn arbeid miskend, van orthodoxe zijde werden vraag-
tekens gezet bij de zuiverheid van zijn christelijk geloof. Toch kon hij niet anders. 
Het was een zaak van wetenschappelijke eerlijkheid de bijbel historisch-kritisch te 
benaderen. Het onderscheid tussen hem en de moderne theologen ligt in een ande-
re opvatting van het begrip ‘wetenschap’. Valeton wilde dit niet beperken tot het 
zinnelijk waarneembare en tot hetgeen daaruit logisch afgeleid kan worden. Ook 
het geloof, opgevat als fides qua creditur, is een weg tot kennis. Daarom beteken-
de een historisch-kritische benadering van de Schrift voor hem geen afscheid van 
het geloof in de bijzondere openbaring van de persoonlijk gedachte, transcendente 
God. Tegenover de orthodoxe theologen wees Valeton voortdurend op het feit dat de 
bijbel menselijk getuigenis van de openbaring is, en beslist geen voorwerp van ge-
loof. Van hen onderscheidde hij zich op het punt van de inspiratie. Niet de uiterlijke 
gestalte van de Schrift is gezaghebbend, doch slechts de religieus-ethische inhoud. 
Daarom kon hij vele resultaten van de historisch-kritische methode aanvaarden zon-
der zijn geloof te verliezen.

8. tHeologIe of godsdIenstwetenscHaP

Inleiding

Men heeft opgemerkt dat de strijd tussen de ethischen en de orthodoxie feller was 
dan de strijd tussen de ethischen en de modernen. Voor zover dit waar is, berust 
het op uiterlijke schijn: het geldt wellicht de toonzetting van de gevoerde pole-
mieken, maar niet de inhoud van de meningsverschillen. In het antwoord op de 
zeer wezenlijke vraag: wat is theologie? stond Valeton veel dichter bij de orthodoxe 
theologen dan bij zijn moderne vakgenoten. Vanuit deze vraag bezien kan men zijn 
theologisch streven typeren als één groot protest tegen de moderne theologie, en 
zijn geschriften dragen daarvan overal de sporen. In deze paragraaf zal ik Valetons 
theologische arbeid beschrijven aan de hand van zijn antwoord op bovengenoemde 
vraag. Daarbij speelt Valetons interpretatie van de wet van 1876 een belangrijke rol.

Theologie en godsdienstwetenschap

Valeton heeft zich met geheel zijn theologisch streven verzet tegen de tendenties 
van zijn dagen de theologie om te vormen tot godsdienstwetenschap. Reeds zijn in-
augurele oratie getuigt daarvan. Weliswaar wijst hij daar als object van de theologie 
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het christendom of de christelijke kerk aan, maar door er op te wijzen dat hij het 
christendom als historisch verschijnsel èn als uitdrukking van de hoogste religieuze 
waarheid op het oog heeft, wordt de afstand tussen hem en zijn moderne tijdgenoten 
zichtbaar280. Voor de laatsten ging het in de theologie alleen om het christendom als 
religieus verschijnsel, voor Valeton ten diepste om de religieuze waarheid die zich 
in dit religieuze verschijnsel openbaart. Kan zijn inaugurele oratie op dit punt mis-
schien aanleiding geven tot de veronderstelling dat de afstand tussen Valeton en de 
modernen niet zo groot was, vanaf 1880 is alle misverstand daarover onmogelijk. 
In niet mis te verstane bewoordingen neemt hij dan afstand van de gedachte dat 
de godsdienst voorwerp van de theologie is. Het gaat in de theologische studie om 
de kennis van de levende God281. In zijn rectorale oratie De veronderstelling der 
theologie komt dit protest tegen de moderne opvattingen tot een hoogtepunt. God, 
voor zover Hij zich geopenbaard heeft is het object van de theologie. Vanuit deze 
visie op de theologie wordt de pastorale inslag van Valetons colleges verklaarbaar. 
Daarom is dogmatiek iets geheel anders dan godsdienstwijsbegeerte. Daarom heeft 
hij de dogmatiek ook in deze weinig op de dogmatiek georiënteerde tijd hoog in het 
vaandel staan. Al deze thema’s kwamen reeds in de vorige paragrafen ter sprake, 
en ik laat ze hier verder rusten. Wanneer men echter deze thema’s op zich in laat 
werken moet men wel tot de conclusie komen dat er tussen Valeton en zijn moderne 
tijdgenoten een onoverbrugbare kloof ligt, die teruggebracht kan worden tot een 
verschil in visie op het object van de theologie. Ik acht dit verschil veel wezenlijker 
dan het verschil tussen Valeton en bijvoorbeeld zijn gereformeerde tijdgenoten.

De wet van 1876

De wet van 1876 is door modernen en orthodoxen geïnterpreteerd als een wet die 
de theologie in godsdienstwetenschap veranderde. Klaarblijkelijk deelde Valeton 
deze interpretatie niet. Hij heeft zich niet alleen de facto, door zijn opvattingen over 
de theologie, verzet tegen een positivistische interpretatie, maar ook herhaaldelijk 
ontkend dat deze interpretatie de juiste is.
 In zijn inaugurele oratie betoogt Valeton dat de keuze van de wetgever voor ‘Is-
raëlitische letterkunde’ in plaats van voor de ‘inleiding in de boeken des ouden 
verbonds’ niet inhoudt dat de wetgever een keus heeft willen maken in de weten-
schappelijke discussie over de vraag wat theologie eigenlijk is. Hij voelt zich daar-
om geheel vrij -vanuit zijn visie op het object van de theologie- de Israëlitische 
letterkunde te beperken tot de boeken van het Oude Testament en de geschiedenis 
van Israëls godsdienst op te vatten als bijbelse theologie282. Waarop deze interpre-
tatie stoelt, wordt door hem niet uiteen gezet. Dat gebeurt wel in het openingscol-
lege uit 1892, waarin hij reageert op Bavincks artikel ‘Godgeleerdheid en gods-

280. De Israëlietische letterkunde, 7-8.
281. ‘Geloof eisch der theologische studie’ (1880), Toespraken, 1-16.
282. De Israëlietische letterkunde, passim.
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dienstwetenchap’283. Bavinck had daarin betoogd, met een beroep op de ontstaans-
geschiedenis van de wet op het hoger onderwijs, dat de theologie veranderd was in 
godsdienstwetenschap. Valeton bestrijdt dit met een verwijzing naar het behoud van 
de naam ‘faculteit der godgeleerdheid’. Daarin zag hij het bewijs dat de wetgever 
weliswaar gedwongen was belangrijke concessies te doen aan de voorstanders van 
de godsdienstwetenschap, maar desondanks die weg naar de godsdienstwetenschap 
niet ten einde toe heeft willen bewandelen. Valeton zag dus in de wet op het hoger 
onderwijs een compromis tussen de voorstanders van theologie en de voorstanders 
van godsdienstwetenschap, en hij heeft daaraan het recht ontleend zijn aandeel in 
het theologisch onderwijs de inhoud te geven die hij er aan gaf. Hij achtte zich ten 
volle gerechtigd in de faculteit der godgeleerdheid uit te gaan van het object God. 
Wel heeft hij zich gedrongen gevoeld dit standpunt telkens weer te verdedigen284.

Overigens was Valeton niet gelukkig met de wet van 1876. Hij sprak over een ge-
decapiteerde theologie, over een ‘misslag’, omdat de dogmatiek uit de theologie 
verwijderd was285. Daarnaast had hij encyclopedische bezwaren. De wet van 1876 
had aan de theologie het archimedisch punt ontnomen waardoor alle vakken op de 
rechte plaats kwamen te staan en op hun juiste waarde konden worden geschat. Dit 
archimedisch punt was voor hem de kennisse Gods286. In 1905 geeft hij toe zich 
bij de situatie te hebben neergelegd om opportunistische redenen. De theologie te 
beoefenen onder deze wet was het best haalbare in een situatie die in feite voor ver-
betering vatbaar was, zo verklaart hij dan. Hij komt nu met het voorstel de Neder-
landse Hervormde Kerk een eigen opleidingsinstituut te laten oprichten ‘met eigen 
hoogleraren om onderwijs te geven in al de tot de theologie behorende vakken’287. 
Deze verandering van zijn standpunt komt niet voort uit een gewijzigde interpre-
tatie van de wet van 1876, maar uit de commotie die tijdens de regering Kuyper 
rondom het hoger onderwijs was ontstaan288. Dit alles was voor Valeton aanleiding 
een duidelijk protest te laten horen tegen de situatie die in 1876 geschapen was, 
namelijk een ‘neutraal-theologische faculteit met een kerkelijk aanvulling’289. Zijn 
grote bezwaar is dat hoogleraren worden benoemd zonder dat daarbij gelet wordt 
op hun kerkelijke binding of de theologische richting waartoe zij behoren. Dat 
is ook van belang bij de vakken die niet aan de kerk zijn toevertrouwd. De door 
Daubanton voorgestelde oplossing, namelijk een constructie zoals die ook bij de 
Vrije Universiteit bestaat, wordt door hem afgewezen op staatsrechtelijke gronden: 
kerk en staat hebben ieder een eigen terrein. Vandaar dat Valeton er voor pleit dat 
de Hervormde Kerk de opleiding van de aanstaande predikanten zelf ter hand zou 

283. Bavinck, ‘Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap’ (1891), Verzamelde opstellen, 35-54. 
Valeton, ‘Christelijke godgeleerdheid’ (1892), Toespraken, 117-131.

284. De bundel Toespraken werd speciaal samengesteld met het oog op deze discussie, zie de 
‘Voorrede’ in deze bundel.

285. De veronderstelling, 26-27.
286. ‘Geloof eisch der theologische studie’ (1880), Toespraken, 7-10.
287. ‘Het theologisch hooger onderwijs’, OE 5 (1905) II, 27-55, aldaar 46.
288. Zie over het tot stand komen van deze wet C. de Ru, De strijd over het hoger onderwijs 

tijdens het ministerie-Kuyper (Kampen 1953).
289. ‘Het theologisch hooger onderwijs’, OE 5 (1905) II, 39.
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nemen. Dit had hij ook aan de synode geadviseerd290.
 Het is opvallend dat het grote bezwaar tegen de wet van 1876 zoals hij dat in 
1905 formuleert, voor hem niet eerder aanleiding is geweest plannen voor een se-
minarie naar buiten te brengen. Wel verzekerde hij Gunning in 1894 dat er in stilte 
gewerkt werd ‘om ons een Pella te verzekeren. Alleenlijk, God beware ons op dezer 
oogenblik genadiglijk voor zulk een reorganisatie. De toestanden zijn er niet rijp 
voor...’291. In 1897 zal La Saussaye op de jaarlijkse vergadering van de Nederland-
se Hervormde Predikantenvereniging de oprichting van een seminarie bepleiten292. 
Wat er ondertussen achter de schermen plaatsvond, en hoever de voorbereidingen 
voor dit ‘Pella’ al gevorderd waren, is mij niet bekend. Zijn er concrete stappen 
ondernomen? Of was men toch niet geheel zeker van zijn zaak, en is het plan weer 
in de ijskast gezet? In ieder geval, de zaak komt rond 1904 opnieuw in discussie. 
Valeton aarzelt aanvankelijk. In maart 1904 schrijft hij La Saussaye, klaarblijkelijk 
naar aanleiding van een brief waarin deze zijn gedachten over een seminarie nog 
eens had herhaald: ‘Ik geloof dat het in allerlei opzichten een kapitale fout geweest 
is dat men de theol. faculteit in ‘77 zoo gedecapiteerd heeft. Maar hoe dat weer 
te redresseren? … En zal het beter zijn wanneer de ‘kerk’ de heele opleiding van 
predikanten in handen heeft? Dat gelooft gij toch ook niet?’293. Toch heeft hij het 
voorstel van La Saussaye overgenomen, en de synode in die zin geadviseerd. Hoe-
veel moeite de latere ethischen hebben gehad in deze zaak een begaanbare weg te 
vinden, blijkt overigens wel uit het advies dat La Saussaye de synode heeft gegeven. 
In tegenstelling tot zijn pleidooi uit 1896, adviseert hij de synode in 1904 de situatie 
te laten zoals deze is. Hij acht de kerk niet in staat tot de oprichting van een zuiver 
kerkelijke theologische faculteit294.

Conclusie

Valeton was met zijn voorstel omtrent een seminarie niet overgegaan tot het stand-
punt van Tiele en andere modernen, zoals Bavinck schijnt te suggereren295. Het 
door hem voorgestelde seminarie betekende voor hem niet dat theologie die uit-

290. De synode had aan alle hoogleraren in de theologie advies gevraagd om tot een betere re-
geling voor het theologisch hoger onderwijs te kunnen komen. Valetons reactie is bewaard 
gebleven in het archief van de Algemene Synode, inventarisnummer 994, nummer 239. Zie 
ook F.E. Daubanton, De universitaire vorming van de a.s. predikanten der Ned.Herv.Kerk; 
een woord bij de komende reorganisatie van ons hooger onderwijs (Utrecht 1904).

291. De Lange, Gunning, 108-117, aldaar 110, in een brief van 5 februari 1894.
292. Zie de kroniek van A.W. Bronsveld in SWV 33 (1897) 517-537, aldaar 526-527. La Saussaye 

hield in dat jaar een referaat op de vergadering van de predikanten-vereniging onder de titel: 
‘De opleiding der predikanten in de theologie aan onze universiteiten’, zie F.W. Dankbaar, 
Onbekrompen en ondubbelzinnig. Herdenkingsrede ter gelegenheid van het 100-jarig jubi-
leum van de Nederlandse Hervormde predikantenvereniging (‘s Gravenhage 1962) 23-35.

293. Utrecht, Valeton-archief, 7 maart 1904.
294. Inventaris van het archief van de Algemene Synode, inventarisnummer 994, nummer 218.
295. Gereformeerde dogmatiek I, 31-36.
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gaat van de openbaring Gods niet wetenschappelijk zou zijn. Daarmee zou hij zijn 
gehele levenswerk hebben verloochend, en expliciet wordt tegen deze gedachte ge-
protesteerd. Maar hij wilde kerkelijk gebonden hoogleraren voor de predikantsop-
leiding, en dat kon noch mocht de wetgever garanderen. In zijn theologische arbeid 
heeft Valeton zonder aarzeling zijn uitgangspunt genomen in de openbaring Gods in 
Jezus Christus. Godsdienstwetenschap werd door hem scherp onderscheiden van de 
theologie, en functioneerde daarvoor als een hulpwetenschap, in die zin dat hij een 
open oog had voor de historische bepaaldheid van de godsdienst van Israël. Vanuit 
deze visie op het object van de theologie is zijn protest tegen de regeling van het 
hoger onderwijs die in 1876 tot stand kwam, volkomen begrijpelijk.

9. terugblIk en waarderIng

Terugblik

Valeton heeft er naar gestreefd de theologie te laten uitgaan van de verhouding tussen 
God en mens. Deze ‘zedelijke grondslag’ leidde tot een nadruk op de geloofserva-
ring, die echter haar grond heeft in de openbaring Gods, waarvan de Schrift getuigt. 
Hij betoonde zich hiermee een dankbare leerling van D. Chantepie de la Saussaye, 
die een beslissende invloed op zijn theologisch denken heeft gehad. Slechts in zijn 
visie op de natuurlijke theologie lijkt Valeton terughoudender. Het is trouwens zijn 
vader geweest die hem de ogen geopend heeft voor de waarde van deze theologie, 
en die hem bovendien gewezen heeft op de grote betekenis van het Oude Testament 
voor het christelijke geloof.
 Opvallend genoeg noemt Valeton in een autobiografische terugblik naast La Saus-
saye sr. en zijn vader ook Doedes en Van Oosterzee296. Van de eerste roemt hij de 
‘methodische lessen’, van de tweede de ‘het bezielende woord’. Dat hij zelf andere 
wegen ging, doet aan de vormende kracht van deze leermeesters niet af. Met het oog 
op de studie van het Oude Testament noemt hij met name H.G.A. Ewald, F. Delitsch 
en A. Kuenen, van wie de eerste de meeste waardering krijgt297. Tenslotte wijst hij 
op de werken van A.R. Vinet.
 Behalve op de door Valeton genoemde theologen, kan ook nog gewezen worden 
op Gunning. Na 1890 is de relatie verslechterd – waarover in het laatste hoofdstuk 
meer – maar Valeton kon ook toen zijn naam ‘niet anders dan met hooge waardering 
neerschrijven’298. Waarschijnlijk heeft hij via hem oog gekregen voor de betekenis 
van M. Kähler en, wellicht, van R. Rothe.

296. De terugblik dateert van 1911 en berust in het Valeton-archief te Utrecht.
297. Valetons vader schreef ‘Ter gedachtenis van G.H.A. Ewald. Uitgesproken ter opening der 

academische lessen’, STT 1 (1875) 311-321.
298. Valeton aan Gunning in een brief van 5 februari 1894. Zie De Lange, Gunning, 108-116, 

aldaar 112.
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Waardering

Het oordeel over Valeton is in sterke mate bepaald geweest door de positie die de 
verschillende onderzoekers zelf in het kerkelijke en theologische leven innamen. In 
het algemeen geldt dat het oordeel over D. Chantepie de la Saussaye en Gunning 
milder is uitgevallen dan over Valeton. Volgens Broeyer ligt er een duidelijk verband 
met de latere sympathie voor de strijd om het kerkherstel299. Typerend is het nega-
tieve oordeel van Haitjema, waarop overigens door Miskotte en Van Unnik in niet 
mis te verstane bewoordingen wordt gereageerd300. Ook in de recente studie van De 
Lange komt Valeton er slecht vanaf, zonder dat hij overigens ook maar één keer zelf 
aan het woord komt301. Loader, die Valetons oudtestamentische wetenschappelijke 
werk heeft bestudeerd, kent daaraan grote waarde toe. Hij acht het zijn verdienste 
de kritische bijbelwetenschap voor de theologie gered te hebben. Op zijn eigenlijke 
vakgebied heeft hij geanticipeerd op de ‘Formgeschichte’, hij heeft gewezen op de 
synchronische eenheid van de tekst, op de noodzaak van een onderzoek naar de 
struktuur van de tekst, en op het verschil tussen betekenis en gebruik van woorden. 
De actualiteit van zijn denken wordt tenslotte nog aangetoond door op overeen-
komsten tussen Valeton en James Barr te wijzen302. De invloed van Valeton heeft 
Loader trachten te meten aan de hand van de onder hem verdedigde dissertaties. Hij 
noemt met name J.Th. de Visser, J.H. Gunning J.Hz., A. van der Flier, G. Smit en 
Th.L.W. van Ravestein als theologen bij wie de invloed van Valetons benadering 
van het Oude Testament aanwijsbaar is303. Via Obbink en Böhl, beiden als ethische 
theologen te typeren, ziet hij deze invloed terug in Zuid-Afrikaanse theologen als 
Van Selms en B. Gemser304.
 Overigens kan uit de verschijning van de bundel In memoriam geconcludeerd 
worden hoe populair Valeton in brede kring is geweest. Ongetwijfeld mag de was-
sende invloed van de ethische theologie vanaf de jaren 80 mede aan hem worden 
toegeschreven. Zij zou uiteindelijk via Tekst en uitleg vele kansels bereiken. Deze 
invloed heeft op het terrein van de zending belangrijke praktische gevolgen gehad. 
Ethische theologen hebben lange tijd een groot stempel op het hervormde zendings-
werk gedrukt305.

Valeton verdient blijvende waardering voor het feit dat hij met open vizier de vragen 
die uit de moderne bijbelwetenschap naar voren kwamen onder ogen heeft willen 
zien en heeft getracht vanuit het geloof in Christus als de volle openbaring Gods 
deze vragen te beantwoorden. Tijdgenoten als Kuyper, Bavinck, Hoedemaker en 

299. Broeyer, ‘Valetons kerkbesef’, DNK, nummer 20 (1985), 5-6.
300. Van Unnik, ‘Isaac van Dijk’, in: Ernst en vrede, 151 en, zeer fel, in ‘Houdt uw voorgangers 

in gedachtenis’, Woorden gaan leven, 268; Miskotte, ‘De ethische richting’ (1951), in: K.H. 
Miskotte, In de waagschaal. Een keur uit de artikelen van dr. K.H. Miskotte uit de eerste vijf 
jaargangen van In de waagschaal. Verzameld werk I (Kampen 1982).

301. De Lange, De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap.
302. Loader, Die etiese outestamentici, 203-209.
303. Ibidem, 136-148.
304. Ibidem, 209-213.
305. Van Randwijck, Handelen en denken, 146-149.
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Gunning hebben zich bijna alleen maar verzet tegen de ontwikkelingen van de mo-
derne bijbelwetenschap. Valeton was, met Wildeboer, de enige die getracht heeft 
een wetenschappelijk verantwoord alternatief te bieden voor de moderne benade-
ring van het Oude Testament.
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Hoofdstuk IV  P.d. CHantePIe de la saussaye

1. Inleiding

Levensloop

Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye werd op 9 april 1848 te Leeuwarden gebo-
ren als zoon van Daniel Chantepie de la Saussaye, predikant, later hoogleraar, en 
Maria Anna Carolina Louisa van Schelle1. Over zijn jeugd was La Saussaye weinig 
mededeelzaam. We kunnen slechts uit zijn geschriften concluderen hoeveel zijn 
vader voor hem heeft betekend2.
 In 1865 werd La Saussaye ingeschreven als theologisch student aan de universi-
teit te Utrecht. Vrienden trof hij in zijn medestudenten J. Welter, L.C. Schuller tot 
Peursum, H.A. Gagnebin en Valeton, die hij imponeerde door een verbazingwek-
kende belezenheid3. In deze jaren publiceerde hij zijn eerste artikelen in Vox Studio-
sorum, waarvan hij ook enige tijd redacteur was.
 In 1871 promoveerde La Saussaye magna cum laude op een godsdienstweten-
schappelijke studie. Doedes, die dit vak enkele jaren gedoceerd heeft, trad op als 
promotor4. Andere leermeesters waren Van Oosterzee, B. ter Haar en W.G. Brill5. 

1. Zie over de afkomst van La Saussaye Brouwer, Daniël Chantepie de la Saussaye, 3-5. Over 
hem verschenen de volgende biografische artikelen: H.M. van Nes, ‘Levensbericht van 
Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye, 9 april 1848-20 april 1920’, in: Lebensber.M.N.L. 
1920-1921, 68-85; K. Kuiper, ‘Levensbericht van Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye 
9 april 1848-20 april 1920’, in: Jaarb. K.N.A.W. 1920-1921, 103-128, en K.H. Roessingh, 
‘In memoriam Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye’, Verzamelde Werken II, 459-471, 
eerder verschenen in OE van 1920. Een beknopte doch goede theologische typering van 
La Saussaye biedt A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 234-238. Uitgebreider is 
Haitjema, De richtingen, 80-101. Tenzij anders vermeld, ontleen ik de biografische gegevens 
in deze paragraaf aan het artikel van Kuiper.

2. In de eerste jaren van zijn openbare optreden ondertekende La Saussaye zijn artikelen als 
P.D. Chantepie de la Saussaye Dzn., hoewel verwarring met een naamgenoot was uitgeslo-
ten. Ook de uitgave van Al de leerredenen I-V (Nijmegen z.j. (1899)) getuigt van de grote 
waardering die hij voor zijn vader had.

3. Zie L.C. Schuller tot Peursum, Weggevlotene jaren, 82-84; Zie tevens Kuiper, ‘Levensbe-
richt’, in: Jaarb.K.N.A.W. 1920-1921, 105. Zelfs Tiele, die zichzelf een oude boekenwurm 
noemde, moest bekennen dat La Saussaye zeer belezen was. Zie Tieles recensie van La 
Saussaye’s Lehrbuch in TT 22 (1888) 351-363, aldaar 354.

4. Methodologische bijdrage tot het onderzoek naar den oorsprong van den godsdienst (Utrecht 
1871). Over Doedes en de godsdienstwetenschap zie men Schram, Doedes, 61-63.

5. Aan Brill wijdde La Saussaye een levensbericht, en uit zijn nalatenschap publiceerde hij 
een boek met bijbelstudies. In ‘De moderne theosophie’ (1903), in: La Saussaye, Geeste-
lijke stroomingen. Verzamelde voordrachten en opstellen (Haarlem 1907) 198-242, aldaar 
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De verrassende keuze van het onderwerp van zijn dissertatie is het gevolg geweest 
van de invloed van Tiele. Door diens optreden was de vraag naar het wezen en de 
oorsprong van de godsdienst – waaraan La Saussaye zijn dissertatie wijdde – in Ne-
derland actueel geworden. In een brief die La Saussaye Tiele met zijn dissertatie op 
7 april 1871 toezond, wees hij op deze invloed door uit te spreken dat hij altijd veel 
aan Tiele’s geschriften te danken heeft gehad6. Tijdens en na zijn studietijd verbleef 
La Saussaye enkele malen te Bonn en Tübingen, waar hij onder anderen J.T. Beck 
leerde kennen en waarderen7. In Bonn heeft hij zich toegelegd op de studie van het 
Sanskriet. Aan zijn vriend I. Esser schreef hij hierover vanuit Bonn op 4 juni 1869: 
‘Het is overigens merkwaardig hoe gemakkelijk men op onzen leeftijd een taal leert 
…’8. Hij heeft er echter niet voldoende tijd aan besteed om voor de bestudering 
van de bronnen van hindoeïsme en boeddhisme onafhankelijk van vertalingen te 
worden. Hij noemde zijn godsdienstwetenschappelijk werk daarom ‘tweede hands’ 
werk9. Uit de correspondentie met Esser blijkt trouwens dat La Saussaye reeds in 
zijn studententijd niet alleen door de jonge godsdienstwetenschap werd geboeid, 
maar ook door de literatuur. Pas rond 1875 lijkt hij definitief voor de theologie te 
hebben gekozen. Aan Esser schreef hij op 10 maart 1875: ‘Ik geloof nu waarlijk 
dat ik daaraan goed doe. Theologie is het vak waar ik het meeste liefde voor heb en 
betrekkelijk het minste onkundig in ben’10. Overigens heeft hij zich ook later steeds 
intensief met de literatuur beziggehouden.
 Op 8 februari 1872 huwde La Saussaye met Regina Marie Martin, dochter van 
een Amsterdamse bankier11. Zij was een erudiete vrouw, die haar man Engels 
leerde en tot driemaal toe gedeelten uit het oeuvre van Kierkegaard vertaalde12. 

198, noemt La Saussaye Brill de leermeester aan wie hij zich het meest hechtte. Over de 
verhouding tussen La Saussaye en Van Oosterzee zie men Van Rhijn, Gemeenschap en ver-
eenzaming, 240-242. Doedes en Van Oosterzee worden zelden genoemd in La Saussaye’s 
publikaties.

6. U.B. Leiden, BPL 2710. Van een intieme relatie tussen beide geleerden was geen sprake, zie 
‘Cornelis Petrus Tiele’ (1902), Portretten en kritieken (Haarlem 1909) 82-120, aldaar 83. Zie 
over Tiele ook hoofdstuk I.

7. Naar aanleiding van het overlijden van Beck wijdde La Saussaye aan hem in 1879 een arti-
kel. Zie ‘J.T. Beck’ (1879), Portretten en kritieken, 202-214.

8. U.B. Leiden, Ltk 2009. Is. Esser Jr. (1845-1920) publiceerde onder de schuilnamen C. Ter-
burch en Soera Rana gedichten en novellen. La Saussaye heeft hem in zijn studententijd 
leren kennen. Zie over Esser het ‘Levensbericht van Isaäc Esser’ van zijn zoon Maurits Esser 
in: Levensber.M.N.L. 1920-1921, 17-35.

9. Zo blijkt uit ‘Letterkundig overzicht. Geschiedenis der godsdiensten’, STT 4 (1878) 47-70, 
aldaar 66-67, dat La Saussaye voor het lezen van de Rig Veda afhankelijk was van een verta-
ling. Daar La Saussaye in verscheidene artikelen verwees naar originele uitgaven, heb ik het 
vermoeden dat hij zich wel het Deens, Noors en Italiaans eigen had gemaakt.

10. U.B. Leiden, Ltk 2009. In literair opzicht stond La Saussaye volgens Kuiper, ‘Levensbe-
richt’, in: Jaarb.K.N.A.W. 1920-1921, 121-122, onder invloed van Vinet. De literaire arbeid 
van La Saussaye verdient nadere bestudering.

11. Regina Marie Martin werd op 12 juli 1851 geboren als dochter van Henry Daniël Antoine 
Martin, directeur van de Associatie Cassa, en Jacqueline Marie Henriette Hageman.

12. Dat La Saussaye van zijn vrouw Engels leerde, blijkt uit een brief aan Esser gedateerd 10 
maart 1875. De keuze uit het oeuvre van Kierkegaard geschiedde in overleg met de Deense 
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Tevens lazen en beoordeelden zij gedurende vele jaren samen klassieke en mo-
derne literatuur13. Hun huwelijk bleef lang kinderloos. Hun eerste kind, een zoon, 
is enkele maanden na zijn geboorte overleden, hun dochter Marie heeft hun vijf 
kleinkinderen geschonken14. Op 10 maart 1872 werd La Saussaye door zijn vader 
als predikant te Hemmen bevestigd.
 In 1878 werd La Saussaye aan het pas tot universiteit verheven Atheneum van 
Amsterdam tot hoogleraar benoemd. Zijn leeropdracht omvatte de geschiedenis der 
godsdiensten en de geschiedenis van de leer aangaande God. Bovendien heeft hij 
samen met J.J. van Toorenenbergen de kerkelijke vakken gedoceerd, totdat ook in 
Amsterdam kerkelijke hoogleraren werden benoemd15. Behalve met Van Toorenen-
bergen kreeg La Saussaye onder anderen te maken met de collegae W. Moll, J.D.G. 
Martens, A.D. Loman, S. Hoekstra Bzn. en J.G. de Hoop Scheffer. Gunning en J. 
Knappert werden in 1882 zijn hervormde kerkelijke collegae. Nadat zijn benoe-
ming bekend was geworden, schreef hij op 8 mei 1878 vanuit Tübingen aan Esser: 
‘(Ik) ben jong genoeg om te kunnen hopen dat … ik er nog eens iets degelijks 
in zal kunnen leveren’16. Dat heeft hij inderdaad gedaan. Aan wetenschappelijke 
voorspoed heeft het hem in zijn Amsterdamse jaren niet ontbroken. Hij schreef toen 
zijn Lehrbuch der Religionsgeschichte, dat hem internationale faam bezorgde. Toch 
sprak hij over ‘smartelijke’ jaren. ‘Ik had het zóó moeilijk, dat ik haast niet wist 
waar ik het zoeken moest’. Bij Gunning, van 1882 tot zijn benoeming te Leiden in 
1889 kerkelijk hoogleraar te Amsterdam, vond hij rust en bemoediging17. Waardoor 
deze moeite werd veroorzaakt, wordt niet vermeld. Wellicht moet gedacht worden 
aan het overlijden van La Saussaye’s zoon, in 1883.
 In 1899 werd La Saussaye te Leiden benoemd als opvolger van Gunning. 16 
Jaar eerder had hij de Utrechtse curatoren teleurgesteld door afwijzend te reageren 
op hun verzoek Van Oosterzee’s opvolger te worden. ‘Ik achtte het ongewenscht, 
straks met Van Dijk, te Utrecht een “ethische school” te stichten’, zo schreef hij vele 

godsdiensthistoricus E. Lehman, W.B. Kristensen verleende hulp bij de vertaling. Volgens 
Van Rhijn, Aart Jan Theodorus Jonker, 50, zijn velen door deze bloemlezingen voor het 
eerst met Kierkegaard in aanraking gekomen. Van Dijk schreef voor de eerste bloemlezing 
een schets over Kierkegaards denken. Zie Is. van Dijk, ‘Over Kierkegaard’ (1905), GG II, 
213-232. Mevrouw La Saussaye vertaalde tevens een boek van Fairbairn over het leven van 
Jezus, waarvoor La Saussaye het woord vooraf schreef.

13. Zie de correspondentie met Esser.
14. Marie Chantepie de la Saussaye huwde Catharinus Marius Briët, N.H. predikant, onder meer 

te Haarlem. Hun derde kind Pierre Daniel verkreeg het recht zich De la Saussaye Briët te 
noemen.

15. Zie A.W. Meeder, Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiën 
(Kampen 1988) 109. Van Nes, ‘Levensbericht’, in: Levensber.N.M.L. 1920-1921, 72, ver-
meldt dat La Saussaye J.C. Matthes tijdens een ziekteperiode als docent Hebreeuws verving. 
Over de universiteit van Amsterdam zie men Gedenkboek van het atheneum en de universi-
teit van Amsterdam 1632-1932 (Amsterdam 1932).

16. U.B. Leiden, Ltk 2009.
17. J.D. de Stoppelaar, geciteerd door M.J.A. de Vrijer, Gunning tragicus. Prof.dr. J.H. Gunning 

Jr in den kring zijner broeders (Den Haag 1946) 110.
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jaren later18. En aan Beets, die hem klaarblijkelijk over deze benoeming had ge-
polst, schreef hij op 23 januari 1883 dat hij Amsterdam niet wilde verlaten omdat 
de faculteit in de hoofdstad dan in meerderheid, en wellicht voorgoed, modern zou 
worden19. La Saussaye zag dus liever een spreiding van ethische theologen over de 
verschillende faculteiten. Naar ik aanneem meende hij op deze manier de verbrei-
ding van het ethisch beginsel beter te dienen dan door een concentratie van ethische 
hoogleraren te Utrecht.
 Als opvolger van Gunning had de Leidse faculteit A. Bruining gewenst, maar in 
zijn plaats werd La Saussaye benoemd. Deze benoeming was vooral te danken aan 
zijn vriend O.W. Star Numan, curator van de Leidse universiteit20. Deze benoeming 
kwam La Saussaye zeer gelegen, want de werkkring te Amsterdam beviel hem op 
den duur zo slecht, dat hij met de gedachte gespeeld heeft deze op te geven en 
als ambteloos burger zijn loopbaan te vervolgen. Dit gevoelen kan verband hou-
den met de beslissing van de Amsterdamse gemeenteraad vanaf 1893 niet langer 
geld beschikbaar te stellen voor de benoeming van kerkelijke hoogleraren. Daar-
door liep het aantal hervormde studenten terug21. Van minstens even groot belang 
is echter de teleurstellende ervaring met de godsdienstwetenschap, die hem op de 
lange duur niet bevredigde22. Zijn financiële positie stond hem toe als ambteloos 
burger verder te gaan23. ‘En nu word ik tot een gewichtiger arbeid geroepen. Ik 
ben er dankbaar voor, maar gevoel mij klein tegenover de geestelijke eischen de-
zer nieuwen taak’, zo schreef hij op 11 juni 1899 aan Beets24. In Leiden werd hij 
belast met het onderwijs in de ethiek, de encyclopedie en de geschiedenis van de 
leer over God. De jaarlijkse almanakverslagen wijzen op een grote populariteit van 
speciaal het college over de geschiedenis van de leer over God. Collegae waren 
onder anderen Tiele, W.B. Kristensen, Eerdmans, H. Windisch, H.Y. Groenewegen 
(remonstrants) en H.M. van Nes (nh). Over deze Leidse periode merkte hij zelf op:

18. ‘Valeton’, in: Jaarb.K.N.A.W. 1913, 50. Zie tevens Schram, Doedes, 62-63.
19. U.B. Leiden, Ltk Beets 1.
20. Zie O.J. de Jong, Benoemingsbeleid aan de rijksuniversiteiten (1876-1931) (z.j.z.p. (Utrecht 

1982)) 16. Zie over de reactie van zijn collegae op de benoeming van La Saussaye De taak 
der theologie. Rede, bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt in de faculteit der god-
geleerdheid aan de rijks-universiteit te Leiden (Haarlem 1899) 24 en 27-28. Zie over Star 
Numan het levensbericht dat La Saussaye voor de Maatschappij der Letterkunde (1901) van 
hem schreef en dat opgenomen werd in Portretten en kritieken, 43-81.

21. Kuiper, ‘Levensbericht’, in: Jaarb.K.N.A.W. 1920-1921, 119. Opvallend is overigens dat 
het totaal aantal eerste jaars studenten niet daalde. Uit verschillende jaargangen van Jaar-
boek der universiteit van Amsterdam blijkt dat het aantal eerste jaars vanaf 1881/1882 als 
volgt verliep: 9, 3, 8, 10, 8, 16, 14, 18, 12, 17, 30, 26, 46, 38, 21, 29, 23 (= 1897/1898). Van 
Nes, ‘Levensbericht’, in: Levensber.N.M.L. 1920-1921, 72, vermeldt La Saussaye’s wens als 
ambteloos burger door het leven te gaan.

22. Zie Afscheids-college (Haarlem 1916) 8-9 en ‘Cornelis Petrus Tiele’ (1902), Portretten en 
kritieken, 97.

23. Het verhaal gaat dat La Saussaye van ieder boek twee exemplaren kocht, één bestemd voor 
zijn bibliotheek te Amsterdam of Leiden, en één bestemd voor zijn bibliotheek in het buiten 
‘Kalorama’ te Beek (bij Nijmegen), waar hij sedert 1891 de zomers doorbracht. Er deed ook 
een rijmpje over La Saussaye de ronde: ‘Chantepie de la Sausseie is de rijkste man van Leie’.

24. U.B. Leiden, Ltk Beets 1.
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‘Vooral in de 17 jaren van mijn verblijf alhier, waarin ik meer dan vroeger mijn 
sfeer van invloed breeder zag worden, heb ik tot … dankbaarheid rijke stof gehad’25. 
Roessingh meent dat La Saussaye, zoals eerder Kuenen, de roem van de Leidse 
universiteit was26. In ieder geval had hij zich een internationale faam verworven. 
Nog in 1912, 10 jaar na zijn laatste publikatie op zijn vroegere vakgebied, werd hij 
voorzitter van het internationale congres voor godsdienstwetenschap dat te Leiden 
gehouden werd. In deze Leidse jaren had hij talloze internationale contacten. Har-
nack, Rendell Harris en vele andere geleerden van wereldnaam waren zijn gast. Net 
als in Amsterdam kende La Saussaye hier veel materiële voorspoed, maar er spreekt 
uit zijn afscheidscollege ook iets van geestelijke voorspoed, die hij in Amsterdam 
klaarblijkelijk gemist heeft. Meer en meer werd La Saussaye leidsman van rechts-
modernen en ethischen27. Als redacteur van Onze Eeuw bereikte hij bovendien velen 
buiten de universiteit en de kerkelijke wereld.
 In 1917 nam La Saussaye op 68-jarige leeftijd afscheid van zijn leerlingen. Dat 
was vóór de tijd, maar hij voelde zijn krachten afnemen. Naast de weemoed waar-
mee dit afscheid hem vervulde, stond de dankbaarheid, ‘vooral de levende hoop op 
God, waarin ligt dat na ons gebrekkig werk hier, een hooger werk volgt, en dat als 
de nacht van zwijgen daalt een blijder dag eeuwig licht brengt’28. Deze dag brak 
voor hem aan, toen hij op 20 april 1920 ontsliep.

Naast het hoogleraarsambt bekleedde La Saussaye enkele maatschappelijke func-
ties. Hij was enige tijd voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap en van de 
Nederlandse Zendings Vereniging; hij was curator van het stedelijk gymnasium te 
Amsterdam, en vanaf 1908 voorzitter van de Koninklijke Akademie van Weten-
schappen, waarvan hij sedert 1888 lid was29. De kerk ontbreekt in deze opsomming. 
Voor zover mij bekend heeft hij de kerk nooit in enig ambt gediend. Wel heeft hij, 
zoals reeds vermeld werd, de kerk gediend door tijdelijk de kerkelijke vakken te 
doceren. Voor de jaarlijkse predikantenvergadering hield hij herhaaldelijk een re-
feraat30.

25. Afscheids-college, 17.
26. Roessingh, ‘De Leidsche theologische faculteit 1875-1925’ (1925), Verzamelde werken II, 

393-405, aldaar 405.
27. De invloed van La Saussaye op het rechts-modernisme is nog niet grondig onderzocht. Hai-

tjema, De richtingen, 102-123, beperkt zich tot de invloed van La Saussaye op Roessingh.
28. Afscheids-college, 23.
29. Over La Saussaye’s betekenis voor het NBG zie men J.L. Swellengrebel, In Leijdeckers voet-

spoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen I-II. (Haarlem 
1978), reg.i.v. Het was op La Saussaye’s voorstel dat te Leiden studenten werden opgeleid 
tot bijbelvertaler. Hij zelf koos N. Adriani als eerste bijbelvertaler uit. In het archief van het 
zendingscentrum te Oegstgeest bevinden zich veel brieven van Adriani aan La Saussaye, die 
als zijn mentor werd aangewezen. Over La Saussaye en de zending zie men S.C. Graaf van 
Randwijck, Handelen en denken, reg.i.v.

30. Dankbaar, Onbekrompen en ondubbelzinnig, 23-35, vermeldt vijf voordrachten. Slechts één 
daarvan, over het agnosticisme, werd gepubliceerd. Over de kerk zie men onder andere ‘Per-
soon en gemeenschap’, Overdenkingen 9 (1901) 127-160. Op bladzijde 154 schrijft hij: ‘De 
stemmen voor kerkherstel klinken wel luide, maar ook hol’. Daar kon Gunning het mee 
doen.
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Voor zijn verdiensten werd La Saussaye benoemd tot ridder in de orde van de Ne-
derlandse Leeuw. Een eredoctoraat van de universiteit van Glasgow heeft hij gewei-
gerd in verband met het optreden van Groot-Brittanië in Zuid-Afrika. Blijkens een 
brief aan Beets van 16 maart 1902 heeft dit tot een scherpe briefwisseling met ver-
tegenwoordigers van de universiteit van Glasgow geleid, doch La Saussaye bleef bij 
zijn standpunt en heeft het doctoraat niet aanvaard31.

La Saussaye als mens en docent

La Saussaye was een geleerde met een ongewoon brede blik. Daarin lag zijn grote 
aantrekkingskracht als docent. Jonge mensen, wier levensbeschouwing zich nog 
moest vormen, vonden in hem een erudiete gids. Deze aantrekkingskracht werd 
mede versterkt door het toenemend besef bij velen in moderne kring dat de traditio-
nele moderne theologie op een doodlopende weg was terechtgekomen. Op mensen 
als N. Adriani, H. Kraemer en Roessingh heeft hij een beslissende invloed uitge-
oefend. Toch wekte het overlijden van La Saussaye minder beroering dan dat van 
Valeton. Hier speelt wellicht een rol dat hij reeds emeritus was toen hij overleed. 
Maar daarnaast kan gedacht worden aan de distantie die hem kenmerkte. Zijn brede 
blik deed hem met een zekere minachting neerzien op het dagelijks gewoel in kerk 
en samenleving. Daarbij hanteerde hij een scherpe pen. Journalisten, predikanten, 
schrijvers en modieuze geleerden kregen regelmatig een sneer. Zijn leestafelstukjes 
uit Onze Eeuw hadden in dit opzicht een zekere faam. Om diezelfde reden wekte 
zijn artikel ‘Na één jaar’ uit 1914, waarin hij de verkiezingsnederlaag van de rechtse 
coalitie in 1913 beschreef als een terechte veroordeling van de antithese-politiek, 
veel beroering. A.F. de Savornin Lohman heeft vanwege de scherpe toon van dit ar-
tikel zelfs bedankt als lid van de Koninklijke Akademie. Overigens liet La Saussaye 
zich weinig in polemieken betrekken. ‘Open brieven’ of ‘Antwoorden’ aan deze of 
gene zal men in zijn oeuvre tevergeefs zoeken. Hij zei wat hij te zeggen had, en als 
een ander daar iets tegenover stelde, was dat hem om het even32. Indien men wil, 
kan men ook hierin hooghartigheid zien.

31. U.B. Leiden, Ltk Beets 1. Zie verder Van Nes, ‘Levensbericht’, in: Levensber. M.N.L. 1920-
1921, 79. Zie tevens ‘De oorlog in Zuid-Afrika’, Overdenkingen 7 (1899) 288-310. Recent 
is de Nederlandse houding in die jaren tegenover Zuid-Afrika beschreven door G.J. Schutte 
in zijn boek Nederland en de Afrikaners. Adhesie en aversie. Over stamverwantschap, Boe-
renvrienden, Hollanderhaat, Calvinisme en apartheid (Franeker 1986).

32. Afscheids-college, 17-18. In een vertrouwelijke brief van 9 oktober 1914 aan J.Th. Colen-
brander wordt melding gemaakt van het voornemen van De Savornin Lohman. Deze be-
dankte als rustend lid van de academie op 12 oktober 1914. Meer gegevens heb ik hierover 
niet kunnen vinden. U.B. Leiden, BPL 2865.
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La Saussaye’s oeuvre

La Saussaye’s eerste artikelen na zijn studententijd verschenen in de Protestantsche 
bijdragen, het tijdschrift van zijn vader. Van 1875-1881 publiceerde hij een reeks ar-
tikelen en boekbesprekingen in Studiën, waarvan hij samen met Valeton en Van Dijk 
de redactie vormde. Opvallend is dat La Saussaye in deze jaren meer op het gebied 
van het Nieuwe Testament publiceerde dan op dat van de godsdienstwetenschap.
 Vanaf 1878, het jaar van zijn benoeming tot hoogleraar, kreeg de godsdienstwe-
tenschap veel aandacht. Na in 1883 Vier schetsen uit de godsdienstgeschiedenis 
te hebben uitgegeven, verscheen in 1887 en 1889 zijn Lehrbuch der Religionsge-
schichte. Vertalingen daarvan verschenen in het Frans en in het Engels33. Dit boek 
verschafte hem internationale waardering. De vierde druk, uit 1925, waarin geen 
bijdrage van de oorspronkelijke auteur meer te vinden is, behield zelfs zijn naam. 
Zo eerde een jonger geslacht La Saussaye’s baanbrekende werk. Hij was trouwens 
reeds bij de tweede druk, die in 1897 verscheen, van auteur tot redacteur geworden. 
Slechts de stukken over Grieken, Romeinen en Germanen schreef hij zelf, ten dele 
met hulp van anderen. Alom wordt betreurd dat in deze tweede druk het spraakma-
kende fenomenologische deel uit de eerste druk werd weggelaten. Zijn belofte om 
aan de fenomenologie een aparte studie te wijden heeft hij helaas niet gehouden, 
hoewel hij daartoe reeds veel materiaal verzameld had34. In 1902 verscheen wel 
een aparte studie over de godsdienst der Germanen. Veel van de overige publikaties 
uit deze Amsterdamse jaren laten zien hoezeer naast de godsdienstgeschiedenis de 
verhouding tussen geloof en wetenschap hem bezighield.
 Na zijn benoeming te Leiden publiceerde La Saussaye niet meer op godsdienst-
historisch terrein. Vanaf die tijd kwamen andere dan de godsdiensthistorische as-
pecten van de verhouding tussen christendom en cultuur aan bod. In Onze Eeuw 

33. Van de Engelse vertaling verscheen alleen het eerste deel, vertaald door de dochter van Max 
Müller. De uitgever zag graag de naam van Müller op de titelpagina, maar deze vroeg daar 
zoveel geld voor dat het tweede deel uiteindelijk niet verscheen. Zie een brief van 16 maart 
1902 aan Beets, U.B. Leiden, Ltk. Beets 1.

34. Over La Saussaye als godsdiensthistoricus zie men H.Th Obbink, ‘Pierre Daniël Chantepie 
de la Saussaye (1848-1920), in Ernst en vrede, 100-120; E. Hirschmann, Phänomenologie 
der Religion. Eine historisch-systematische Untersuchung von ‘Relgionsphänomenologie’ 
und ‘religonsphänomenologischer Methode’ in der Religionswissenschaft (Würzburg 1940) 
3-20; J. Waardenburg, Classical approaches to the study of Religion I, 105-113 en idem, 
‘P.D. Chantepie de la Saussaye’, in: M. Eliade (ed.) The encyclopedia of religion I – XVI 
(New York 1987) aldaar III, 202-203. Zijn belofte een apart boek aan de fenomenogie te 
wijden deed hij in de 2e druk van het Lehrbuch der Religionsgeschichte II, v. Het is nooit 
verschenen. Zie naast de hierboven genoemde literatuur C.J. Bleeker, ‘De huidige stand 
van het phaenomenologische onderzoek’, Vox theologica 13 (1941-1942) 33-38, aldaar 34. 
Een zure recensie van zijn Lehrbuch verscheen van de hand van G.H. Lamers, TS 5 (1887) 
445-456. In een brief van 20 november 1887 schrijft Van Dijk aan Valeton dat ook hij diep 
verontwaardigd is over een recensie van de hand van Lamers. Van La Saussaye had hij een 
brief ontvangen, waaruit bleek dat deze er zelf nogal laconiek onder was. Hij had een brief-
kaart geschreven aan ‘het wijzerige mannetje’ om hem te bedanken. Ik neem aan dat het de 
recensie van het Lehrbuch betreft. Lovend, ondanks de onvermijdelijke kritische opmerkin-
gen, was de recensie van Tiele, TT 22 (1888) 351-363.
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publiceerde hij vele bijdragen over dit thema. Geestelijke stromingen, theologisch 
en literair, hielden zijn aandacht gevangen. Onder de titel Geestelijke stroomingen 
verschenen een groot aantal opstellen hierover in één band.
 Ook deze tweede periode van zijn publieke werkzaamheid kent een opus mag-
num, zijn boek Het christelijk leven. Het is de vrucht van zijn onderwijs in de ethiek, 
zoals de collegeverslagen uit de studentenalmanak laten zien. Het boek kwam uit-
eindelijk tot stand op aandrang van Valeton35.
 Opvallend in zijn oeuvre zijn de talloze biografische schetsen. Deze werden niet 
slechts geschreven uit piëteit voor medegeleerden of vrienden. La Saussaye noemde 
zichzelf herhaaldelijk een individualist. Daarmee protesteerde hij tegen de tendentie 
van zijn tijd de enkeling te zien als deel van een groter geheel. Hij erkende de unieke 
waarde van de menselijke persoonlijkheid. Daarom schonk hij ook in zijn weten-
schappelijk oeuvre aandacht aan persoonlijkheden. Aan de door hem vereerde Beets 
wijdde hij een compleet boek36. Een deel van zijn biografische schetsen werden 
gebundeld in zijn boek Portretten en kritieken.
 Tenslotte wijs ik hier nog op het stichtelijk gedeelte van zijn oeuvre. Samen met 
Valeton richtte hij het tijdschrift Overdenkingen op, waarin hij vele bijdragen publi-
ceerde. Tevens verschenen er meditaties van zijn hand in Het eeuwig evangelie en, 
anoniem, in Voor den zondag37.

La Saussaye’s theologisch streven

Centraal in het leven en denken van La Saussaye staat de godservaring. Deze begint 
met de ervaring van de bekering, die een breuk betekent in het leven van de mens38. 
Het is deze geloofservaring die de mens van de waarheid van het christendom over-
tuigt. Overigens is La Saussaye over zijn eigen levensweg altijd zeer gesloten ge-
weest: hij achtte zijn persoonlijk leven niet van zo groot belang dat hij anderen 
daarover wilde informeren, en toespelingen op zijn persoonlijk levenslot worden in 
zijn geschriften dan ook niet aangetroffen. Aan ‘inedita’ hechtte hij weinig waarde, 
ze voegen zijns inziens in het algemeen weinig toe aan hetgeen men uit publikaties 
reeds kan concluderen. Daarom is het misschien niet toevallig dat ik geen archief 
van hem heb kunnen achterhalen39. De diepste blik in zijn eigen hart gunt hij ons

35. Het christelijk leven I (Haarlem 1910) vii.
36. Het leven van Nicolaas Beets (1e druk Haarlem 1904, 2e, door mij geraadpleegde, herziene 

druk Haarlem 1906). Hij schreef tevens het levensbericht van Beets voor de K.N.A.W.(1904), 
opgenomen in Portretten en kritieken, 121-141. Kenmerkende uitspraken over het individu-
alisme van La Saussaye zijn te vinden in: ‘Christelijk sociaal’, OE 8 (1908) IV, 425-451, 
aldaar 427-428; ‘Persoon en gemeenschap’, Overdenkingen 9 (1901) 150 en Afscheids-col-
lege, 1. Zie tevens hetgeen hierover door Bezemer, Vinet, 234-235 is gezegd.

37. Van Nes, ‘Levensbericht’, in: Levensber.M.N.L. 1920-1921, 79, vermeldt de overdenkingen 
in Voor den zondag. Deze heb ik niet kunnen identificeren.

38. Het christelijk leven I, 175-246.
39. Het leven van Nicolaas Beets, vii en ix-x. Zie ook ‘Goethe-lectuur’, OE 15 (1915) IV, 223-

250, aldaar 223-224, waar hij spottende opmerkingen maakt over de jacht op inedita van 
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mijns inziens in zijn voordrachten over zekerheid en twijfel uit 1893. Deze ge-
tuigen van grote affiniteit met de levensstrijd van mensen als Renan, Scherer en 
anderen die het geloof in God niet (langer) konden beamen. In de vierde voordracht 
behandelt La Saussaye de zekerheid. Concluderend stelt hij daar dat deze nooit 
bereikt wordt door redeneringen. Het verstand is al te zeer een ‘machine à douter’. 
Zekerheid wordt bereikt door ‘het evenwicht onzer vermogens te herstellen’40. Met 
andere woorden: waar het verstand alleenheerser is, is de zekerheid onbereikbaar. 
Zekerheid heeft te maken met de gehele menselijke persoonlijkheid. Het is een ge-
steldheid van de menselijke geest. Daarom zegt hij: ‘Bij het opmaken der slotsom 
aangaande de levensgoederen mag men aan geen enkel (vermogen van de mense-
lijke geest), ook niet aan het verstand, een overwegenden invloed op het geheele 
bestaan toekennen’41. Bedenkingen tegen het subjectieve element dat bij deze visie 
op de zekerheid des geloofs een rol speelt, zijn in de grond intellectualistisch van 
aard. Overtuigingen zijn altijd een zaak van de gehele mens. ‘Zij berusten ten slotte 
op geloof’42. Zelf heeft La Saussaye ervaren dat het christelijk geloof de gewenste 
harmonie van onze vermogens tot stand brengt, en zo de menselijke behoefte aan 
zekerheid vervult. Dit geloof brengt ons in aanraking met ‘de hoogere, de werke-
lijke wereld, wier aanschouwing ons vastheid van besluit en eenheid van inwen-
dig leven schenkt’43. Omdat de geloofservaring de diepste menselijke behoeften 
vervult, is deze voor hem een bewijs voor de waarheid van de openbaring44. De 
geloofservaring getuigt van God, daardoor wordt het twijfelend verstand tot zwij-
gen gebracht. Daarbij gaat het om meer dan om de bevestiging van de waarheid 
van de bijbel. In de geloofservaring wordt God zelf gevonden. Het eigen hart wordt 
door La Saussaye dan ook aangemerkt als één van de kenbronnen van de ethiek, 
die in de grond van de zaak kenbronnen van God zelf zijn. Dat wil niet zeggen 
dat La Saussaye aan de openbaring voorbij gaat. Met Vinet, Kierkegaard en Herr-
mann wist hij zeer goed dat het christelijk bewustzijn de eigen inhoud niet schept45. 
Terecht kon La Saussaye daarom zeggen: ‘Ik predik niet eigen ervaringen en leg 
niet mijn levensvormen op, waartegenover anderen de hunne kunnen plaatsen; ik 
predik dat met de verschijning van Jezus het eeuwige leven hier op aarde is ge-
openbaard en ook tot mij gekomen, met een evidentie die mij de vrijmoedigheid 
geeft te getuigen dat er geen andere naam is om zalig te worden’46. De taak van de 

Goethe.
40. ‘Zekerheid en twijfel (Vier voordrachten gehouden in de aula der universiteit van Amster-

dam in den winter 1893, waarbij een referaat op de predikanten-vergadering te Utrecht april 
1893’ (1893), Geestelijke stroomingen, 36-154, aldaar 120.

41. Ibidem, 121.
42. Ibidem, 122.
43. Ibidem, 124 en Het christeklijk leven, I 91-92.
44. Ibidem, 124-125. Dezelfde gedachte van behoefte en vervulling vinden we ook vaak uitge-

sproken en sterk beklemtoond in De moderne mensch en ‘t geloof aan bijzondere openba-
ring (Baarn 1908 = Levensvragen II/6) passim.

45. Het christelijk leven I, 91-92.
46. ‘De absoluutheid des christendoms. Voordracht gehouden voor de leden der N.C.S.V. in het 

kamp te Nunspeet 18 juli 1913’, Eltheto 68 (1913-1914) 1-6, aldaar 4.
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prediking is te wijzen op de openbaring Gods in Jezus Christus. Maar deze open-
baring wordt in het geloof ervaren, en die ervaring is sterker dan allerlei schijnbaar 
sluitende redeneringen tegen het geloof in Christus47.

Met deze godservaring stond La Saussaye in een wereld die zich in toenemende 
mate van het christelijk geloof afwendde. Dit proces heeft hem persoonlijk geraakt: 
voortdurend was hij in gesprek met de hem omringende cultuur. Zijn oeuvre getuigt 
van een intense strijd het geloof van zijn jeugd te bewaren en te verantwoorden. De 
levensstrijd van mensen als Pierson, Renan en Scherer was zijn strijd. De beroemde 
vraag van Schleiermacher aan Sack: ‘Soll der Knoten der Geschichte so auseinan-
der gehn; das Christentum mit der Barbarei, und die Wissenschaft mit dem Unglau-
ben?’ heeft hij ontkennend willen beantwoorden48. Voor hem stond de theologie in 
het spanningsveld van kerkelijke en wetenschappelijke belangen, tussen geloof en 
wetenschap. En met behulp van gronden ontleend aan de algemene kenleer heeft hij 
getracht zijn geloof theologisch te verantwoorden en voor zijn tijdgenoten plausibel 
te maken.
 Illustratief voor deze intentie is zijn brochure over De moderne mensch en ‘t ge-
loof aan bijzondere openbaring uit 1908. Daarin tracht hij aan te wijzen hoe de 
bijzondere openbaring de menselijke behoeften vervult. Dit is zijns inziens de enige 
geoorloofde apologetiek van het christelijk geloof. Andere methoden van apologe-
tiek, als die van Doedes en Van Oosterzee, of een moderne, die de christelijke leer 
besnoeit en fatsoeneert totdat hij voor de moderne mens aanvaardbaar is, worden 
door hem afgewezen. Binnen het kader van deze apologetische methode – voor ei-
gen besef die van Pascal – spreekt hij over de bijzondere openbaring. De bijzon-
dere openbaring, die in Jezus Christus centraal tot ons komt, toont ons de diepste 
menselijke behoeften en vervult deze. Als voorbeeld wijst La Saussaye hier op de 
‘hartstocht der werkelijkheid’ als kenmerk van zijn tijd. In Jezus Christus komt die 
werkelijkheid, de verzoening van idee en feit, de overwinning van idealisme maar 
ook van naturalisme, tot ons. Verder worden Plato en Kant genoemd, wier formele 
categorieën in Christus vervuld worden. Plato heeft gewezen op de hogere wereld, 
Kant op de tweespalt die de zedelijke eis in het mensenleven teweeg brengt. Chris-
tus openbaart ons die hogere wereld, en met de macht van het kwaad wordt slechts 
door het christelijk geloof afdoende afgerekend. Ook de diepgewortelde behoefte 
aan een goddelijk gezag wordt in Christus vervuld.

Hiermee is het centrale thema van La Saussaye’s levenswerk aangeduid: hoe ver-
houdt zich de bijbelse boodschap tot het moderne leven? En hoeveel invloed mag 
47. Zie ‘Zekerheid en twijfel’ (1893), Geestelijke stroomingen, 148, en ‘Twijfel’, Overdenkingen 

12 (1904) 27-52, aldaar 44. Of men overigens gehoor geeft aan de overtuigende kracht van 
de geloofservaring, is een keuze van de wil. Zie ‘Zekerheid en twijfel’(1893), Geestelijke 
stroomingen, 79, en De moderne mensch, 9-10.

48. Fr.E.D. Schleiermacher, ‘Ueber seine Glaubenslehre an Herrn Dr. Lücke’, in: H. Bolli (red.), 
Schleiermacher-Auswahl (München-Hamburg 1968 = Siebenstern 113-114) 120-135, aldaar 
146. In 1913 publiceerde La Saussaye in Onze Eeuw een vierdelig artikel over ‘Christendom 
en kultuur’, waarin een historisch overzicht geeft van de verhouding tussen beide groot-
machten in de loop der eeuwen.
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het moderne leven hebben op het verwoorden van de bijbelse boodschap? Deze 
vragen, samengevat in het begrippenpaar christendom en cultuur, hebben La Saus-
saye levenslang bezig gehouden. Verschillende themata hadden binnen dit kader in 
het bijzonder zijn belangstelling. In de eerste plaats is er de godsdienstwetenschap. 
Wat zijn de gevolgen van de toegenomen kennis op godsdiensthistorisch gebied 
voor de christelijke theologie? Kan men verantwoorden dat aan het christendom 
een uniek en absoluut karakter wordt toegekend? Met andere woorden: is het chris-
telijk geloof zelf geen vrucht van de cultuur? Een tweede terrein dat hem bezighield 
was de verhouding tussen geloof en wetenschap. Hoe zal men het christelijk ge-
loof verantwoorden in een eeuw die de neiging heeft alles te meten aan natuurwe-
tenschappelijke maatstaven? Behalve op deze terreinen bewoog La Saussaye zich 
op het terrein van het geestelijk leven en de literatuur. Daarvan getuigt de bundel 
Geestelijke stroomingen. Zijn visie op het leven van de gelovige wordt verantwoord 
in Het christelijk leven. Daarin treft ons zijn worsteling met de verhouding tussen 
wijsgerige en christelijke ethiek.

Deze apologetisch getinte geloofsverantwoording leidt tot een voortdurend ziften 
en scheiden – woorden die La Saussaye met voorliefde gebruikt – van geestelijke 
machten en stromingen, van godsdiensten en sekten, van literatuur en theologie. Hij 
was een veelzijdig cultuurmens. In deze veelzijdige cultuurmens leefde de gelovige, 
die geraakt was door een andere, een ‘hogere’ wereld. De spanning die dit mee-
bracht, is in vele artikelen terug te vinden. Met hart en ziel was hij bij de cultuur van 
zijn dagen betrokken, maar hij eindigde telkens bij de rijkdom van het evangelie, 
bij het tekort van de cultuur, bij de zekerheid des geloofs. Naar aanleiding van Pier-
sons werk schreef hij: ‘Soms heb ik een gevoel alsof ik boven eigen vooroordeel of 
voorkeur verheven word en op een klare hoogte gebracht. Maar op den duur is het 
op die hoogte kil, het hart verstijft, en na al dit belangwekkende en schoone vraag ik 
met groot verlangen naar iets dat voedsel geeft aan de ziel’49. Dat voedsel vond La 
Saussaye in het eeuwig evangelie, en daarvan heeft hij altijd getuigd. Hier lag zijn 
eigenlijke levenstaak. Achter het dagelijks gewoel in kerk en samenleving trachtte 
hij de diepere lagen van het menselijk leven te peilen en te toetsen aan het evangelie. 
Daarbij werd hij gesteund door een fenomenale belezenheid en een sterk geheugen.
 Dit streven werd zichtbaar in zijn medewerking aan Onze Eeuw, dat mede door 
hem werd opgericht. Dit tijdschrift verscheen voor het eerst in 1901, maar al veel 
eerder had La Saussaye plannen voor de oprichting van een dergelijk tijdschrift. In 
een brief van 6 mei 1875 aan Esser spreekt hij zijn verlangen uit naar een tijdschrift 
als de Revue Chrétienne, ‘bepaald christelijk, maar niet theologisch, allerminst 
kerkelijk, een tijdschrift dat was wat de stemmen van Bronsveld moesten wezen 
maar niet zijn: een degelijke christelijke lectuur voor beschaafden, opbouwend in 
een geloof, dat de geheele wereld als “het onze” erkent, omdat wij van Christus 
zijn’50. Ook in de correspondentie met Star Numan uit 1879 is er sprake van een 
tijdschrift als de Revue Chrétienne. Dit zou het cadeau moeten worden dat Brill bij

49. ‘Allard Pierson’ (1902), Portretten en kritieken, 142-164, aldaar 164.
50. U.B. Leiden, Ltk 2009.
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diens 20 jarig ambtsjubileum zou worden aangeboden51. Uiteindelijk werd het 1901 
voordat La Saussaye iets van zijn ideaal verwezenlijkt zag. Overigens is ook Onze 
Eeuw waarschijnlijk niet geworden wat La Saussaye ervan verwacht of gehoopt 
had. Maar het was wel het tijdschrift dat hem, zoals Roessingh het uitdrukte, een 
‘gemeente’ verschafte52.

De opzet van dit hoofdstuk

De verhouding tussen christendom en cultuur heeft La Saussaye levenslang bezig-
gehouden. Aan de hand van de gekozen vraagstelling wordt dit thema in de vol-
gende paragrafen nader belicht. Achtereenvolgens wordt gevraagd naar zijn visie 
op de algemene openbaring en zijn visie op de natuurlijke theologie. In paragraaf 4 
wordt La Saussaye’s visie op de bijzondere openbaring beschreven, gevolgd door 
paragrafen over de inhoud van de openbaring en over openbaring en Schrift. Met 
een terugblik en een waardering wordt dit hoofdstuk besloten.

2. algemene oPenbarIng

Inleiding

In La Saussaye’s waardering voor de cultuur speelt de overtuiging dat God zich ook 
buiten Israël en buiten Christus om openbaart een belangrijke rol. Expliciet wordt 
daarover door La Saussaye gesproken in zijn dissertatie, Methodologische bijdra-
ge tot het onderzoek naar den oorsprong van den godsdienst. In andere publica-
ties wordt daarover meestal slechts zijdelings gesproken of wordt deze alleen maar 
verondersteld, nergens wordt deze gedachte systematisch uitgewerkt en toegelicht. 
Toch is zijn arbeid niet te begrijpen zonder zijn overtuiging dat God zich ook buiten 
Israël en buiten Jezus Christus om in natuur, geschiedenis en mens openbaart.

51. Gemeentearchief Groningen. Dit archief is niet geïnventariseerd, een overzicht van de in-
houd ervan geeft A. de Lange, ‘Het familiearchief Star Numan’, DNK nr 17 (1983) 26-29.

52. Roessingh, ‘In memoriam Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye’ 1920, Verzamelde werken 
II, 470. La Saussaye’s eigen visie op de ontwikkeling van Onze Eeuw vindt men terug in zijn 
levensbericht van G.F. Haspels, in: Levensber.M.N.L. 1917-1918, 128-169, aldaar 151-153.
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Algemene openbaring

In zijn dissertatie zet La Saussaye de vooronderstellingen uiteen, die hij bij de be-
nadering van het onderzoek naar de oorsprong van de godsdienst wenst te hanteren. 
Als eerste en belangrijkste noemt hij de vooronderstelling dat ‘de godsdienst als 
godsvereering in niets anders zijn grond vindt dan in ‘s menschen betrekking tot 
God’53. Daarmee sluit hij allerlei louter historische en psychologische verklarin-
gen van de godsdienst uit. Dat wil niet zeggen dat hij geen oog had voor de psy-
chologische en historische factoren bij het ontstaan van de godsdiensten. Onder de 
bronnen en hulpmiddelen die hij opsomt om tot de oorsprong van de godsdienst 
te komen, nemen de historische en psychologische bronnen juist een voorname 
plaats in. Wat dat betreft stond hij geheel en al in de nog jonge traditie van de 
godsdienstwetenschap54 en van de ethische theologie. Maar geschiedenis en psy-
chologie leiden noch tot kennis van de oorspronkelijke godsdienst noch tot kennis 
van de oorsprong van de godsdienst. Bovendien wordt de waarde die men aan deze 
bronnen hecht, bepaald door het filosofisch standpunt dat men inneemt55. Aan deze 
kwestie wijdt La Saussaye daarom het tweede en belangrijkste hoofdstuk van zijn 
dissertatie. Zijn conclusie luidt dat het antwoord op de vraag naar de oorsprong 
van de godsdienst langs ‘empirisch wetenschappelijke’ weg niet verkregen wordt, 
maar alleen door zich te begeven op het gebied der ‘speculatieve filosofie’56. De 
oorsprong van de godsdienst onttrekt zich aan de menselijke waarneming. Zelf wil 
hij bij de beantwoording van de vraag naar de oorsprong van de godsdienst reke-
ning houden met de openbaring Gods. ‘Dat in de voortdurende activiteit Gods ten 
opzichte van de menschheid en van den mensch de ééne zijde ligt der verklaring 
van den godsdienst, dit moet worden in het oog gehouden’57. Deze openbaringsac-
tiviteit bespeurt La Saussaye in de geschiedenis, de natuur en in de mens zelf58. De 

53. Methodologische bijdrage, 9. De tweede vooronderstelling is de geestelijke natuur van de 
mens die hem van het dier onderscheidt, de derde is de eenheid van het menselijk geslacht.

54. Ibidem, 19-45. Dit eerste hoofdstuk heeft als titel: ‘Bronnen, hulpmiddelen, die ons bij de be-
antwoording ten dienste staan’. Een korte beschrijving van de historische ontwikkeling van de 
godsdienstwetenschap gaf hij in de bladzijden 3-7, en, uitgebreider en beter onderbouwd, in 
Lehrbuch I, 2-5. J. Waardenburg, Classical approaches to the science of religion I, 7-78 geeft 
La Saussaye zelf ook een belangrijke plaats in de geschiedenis van het vak. In zijn bijdrage 
over La Saussaye in: The encyclopedia of religion III, 202, merkt Waardenburg over de psy-
chologie bij La Saussaye op: ‘“Psychological” denotes not so much an empirical, verifiable 
reality as a philosophical category indicating the subjective side of human experience’.

55. Met de ‘oorspronkelijke godsdienst’ wordt de gedachte aangeduid die inhoudt dat alle gods-
diensten uit één oergodsdienst zijn ontstaan. Sommigen meenden met het vinden van de oor-
spronkelijke godsdienst ook het wezenlijke van de godsdienst te hebben gevonden, omdat 
alle ontwikkeling verbastering is geweest. La Saussaye is van mening dat de historie ons geen 
recht geeft één van de bestaande godsdiensten voor de oorspronkelijke te houden. Evenmin 
acht hij het aantoonbaar hoe de ene godsdienst uit de andere is voortgekomen, en daardoor de 
oorspronkelijke godsdienst te kunnen leren kennen. Zie ook bladzijde 58-66 en onder noot 58.

56. Ibidem, 79-87.
57. Ibidem, 48.
58. Ibidem 49. De gedachte van de zogenaamde oeropenbaring wordt afgewezen. Voor zijn ge-

loof in een algemene openbaring beroept La Saussaye zich op Handelingen 14:16-17 en 
Handelingen 17:22-31. Over oeropenbaring, verbasteringshypothese en de waarde die La 
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godsopenbaring in de natuuur wordt niet nader omschreven. We lezen slechts dat 
deze een zeer essentieel bestanddeel van de verklaring van de godsdienst is, dat 
er toe leidt dat men de ‘objectieve waarde’ van de godsdiensten der heidenen gaat 
erkennen. De godsopenbaring in de mens berust op de verwantschap van de mense-
lijke geest met God en bestaat uit het bewerken van een gevoel van afhankelijkheid 
van God, of, algemener, van een godsdienstig gevoel. De verwantschap tussen God 
en mens wordt door La Saussaye elders omschreven met de term ‘beeld Gods’. 
Dit beeld Gods is weliswaar geschonden en verbasterd, maar niet zodanig dat de 
vatbaarheid voor de verlossing en de kennis van God (of het goede, het ware) totaal 
verdwenen zijn59.

Met deze benadering van het verschijnsel godsdienst, die La Saussaye nooit meer 
verlaten heeft60, neemt de 23-jarige doctor theologiae afstand van Tiele, die hij als 
vader van de moderne godsdienstwetenschap altijd heeft geëerd61.
 Tiele van zijn kant bekritiseerde dit standpunt van La Saussaye. Volgens hem 
wil La Saussaye de beoefenaar van de godsdienst binden aan een godsdienstige 
hypothese, en vertwijfeld roept hij uit:’Moet dan de godsdienstwetenschap eeuwig 
aan banden gebonden blijven, die haar beletten een wetenschap te worden, en de 
wetten te volgen, die voor alle wetenschap gelden?’62. Hij meent dat ‘oneindige’ 
factoren niet in rekening kunnen worden gebracht zonder aan het wetenschappelijk 
karakter van de godsdienstwetenschap te kort te doen. Zijns inziens moet de oor-
sprong van de godsdienst bepaald worden door waarneming en vergelijking van de 
verschillende godsdiensten, om zo het wezenlijke van de godsdienst vast te stellen. 
Dit wezenlijke van de godsdienst – datgene wat alle godsdiensten gemeenschap-
pelijk hebben – moet vervolgens verklaard worden uit het wezen van de mens63.

Saussaye hechtte aan Genesis 1-11 zie men Lehrbuch I, 13-16; STT 2 (1876) 259-284, een 
recensie van J.H.E. Ebrard, Apologetik. Wissenschaftliche Rechtfertigung des Christentums 
II (Gütersloh 1875); ‘Letterkundig overzicht’, STT 4 (1878) 47-70 en STT 5 (1879) 257-259, 
een bespreking van E.L. Fisher, Heidenthum und Offenbarung (Mainz 1878).

59. Het christelijk leven I, 63-72. Tussen de verschijning van dit boek en van zijn dissertatie ligt 
overigens wel bijna 30 jaar. Een bijbels-antropologische fundering voor de verwantschap 
tussen God en mens geeft La Saussaye in zijn artikel ‘Bijdragen tot de geschiedenis der Pau-
linische theologie. I. Over het begrip nouV en zijne plaats in de Paulinische anthropologie, 
STT 1 (1875) 39-67 waar hij betoogt dat de mededeling van Gods Geest geen vernietiging 
van de oude menselijke geest is, maar herstel daarvan.

60. Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het christendom (Groningen 
1878) 28: ‘Een oorspronkelijke openbaring zoeken wij liever op den bodem van het men-
schelijk hart dan in de historie; maar daar zoeken wij niet tevergeefs’ en De moderne men-
sch, 15. Ook in zijn Lehrbuch I, 21-35 protesteert La Saussaye tegen een eenzijdige afleiding 
van de godsdienst uit de geschiedenis of de menselijke geest. Gunning echter bespeurde bij 
hem teveel psychologisme en te weinig het ‘vol en heerlijk openbaringsgeloof van wijlen la 
Saussaye’. Hij schreef dit onder meer naar aanleiding van deze bladzijden in een brief aan 
Valeton op 6 april 1894. Zie De Lange, Gunning, 123-125, aldaar 124.

61. Zie bijvoorbeeld zijn Lehrbuch I, 5, en La Saussaye’s gedachtenisartikel ‘Cornelis Petrus 
Tiele’ (1902), Portretten en kritieken, 82-120.

62. Tiele, ‘Het wezen en de oorsprong van den godsdienst’, TT 5 (1871) 373-406, aldaar 374.
63. Ibidem, 375-376.
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Voor Tiele zijn historische en psychologische factoren de enige die een rol mogen 
spelen als het erom gaat de vraag naar de oorsprong van de godsdienst in weten-
schappelijke zin te beantwoorden. Daarmee raken we het wezenlijke punt, namelijk 
een verschillende visie op het begrip wetenschap. Het geloof in Gods openbaring 
als oorsprong van de godsdienst wilde Tiele niet in zijn wetenschappelijke arbeid 
betrekken, terwijl dit uitgangspunt voor La Saussaye juist onopgeefbaar was64.

Conclusie

La Saussaye mag gerekend worden tot een aanhanger van de religionistische stro-
ming in de godsdienstwetenschap. Deze stelt dat godsdienst tot het wezen van de 
mens behoort en ontstaat als reactie op de buitenzinnelijke wereld waarvan de mens 
afhankelijk is65. Deze buitenzinnelijke wereld wordt ervaren in de natuur, de ge-
schiedenis, en in de mens. In tegenstelling tot vele andere beoefenaren van de gods-
dienstwetenschap heeft hij dit vak niet beoefend vanuit een positivistisch gekleurd 
wetenschapsideaal, zoals dat in zijn dagen zo dikwijls gebeurde.

3. natuurlIjke tHeologIe

Inleiding

De aanvaarding van de gedachte van een algemene openbaring is een onmisbare 
schakel in La Saussaye’s zoeken naar aanrakingspunten tussen christendom en cul-
tuur. In de vorige paragraaf werd duidelijk dat deze overtuiging La Saussaye’s visie 
op de wetenschappelijke benadering van het verschijnsel godsdienst in sterke mate 
heeft bepaald. Godsdienst berust niet op priesterbedrog, maar behoort tot het wezen 
van de mens en is het menselijke antwoord op de openbaring van God in de natuur, 
de geschiedenis en in de mens. In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag wel-
ke consequenties La Saussaye aan deze overtuiging heeft verbonden. Met andere 
woorden: in hoeverre is er sprake van waarheid in de niet-christelijke godsdiensten, 
van een mogelijkheid tot redelijke kennis van God, en van de mogelijkheid het 
goede te kennen?66.

64. La Saussaye verdedigde zich tegen deze kritiek van Tiele in zijn artikel ‘De oudste bescha-
vingen en die van onzen tijd’, STT 1 (1875) 195-224, aldaar 215-216 (noot 4) met een beroep 
op de kwaliteit van het verschijnsel godsdienst, die het bestaan van God tot een zedelijke 
evidentie maakt. Daarom mag er ook in de wetenschap mee gerekend worden.

65. Zie J.G. Platvoet, ‘Drie stromingen’, in: D.J. Hoens e.a., Inleiding tot de studie van gods-
diensten, 51-58.

66. Zie over dit thema H.J. Birkner, ‘Natürliche Theologie und Offenbarungstheologie. Ein 
theologiegeschichtlicher Ueberblik’, NZSTh 3 (1961) 279-295, en G.C. Berkouwer, De al-
gemene openbaring.
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Godsdienstwetenschap en christelijk geloof

In zijn inaugurele oratie van 1878 beantwoordt La Saussaye de vraag wat hij van 
de beoefening der godsdienstwetenschap voor het christendom verwacht67. Deze 
verwachting is drieledig. Zij zal, als ‘neutestamentliche Zeitgeschichte’, inzicht ver-
schaffen in het historisch wordingsproces van het christendom. Ze zal, als vergelij-
kende godsdienstwetenschap, vruchtbaar zijn voor de kennis van het christendom. 
En zij zal, als wijsbegeerte van de godsdienst, ons brengen tot kennis van ‘den 
godsdienst’. Voor ons van belang zijn vooral het tweede en het derde punt.
 Als vergelijkende godsdienstwetenschap zal de godsdienstwetenschap het ver-
schil en de overeenkomst tussen de godsdiensten aan het licht brengen, en daar-
door een bijdrage leveren aan de kennis van het christendon. In de voorbeelden 
die hij geeft, valt het accent echter op de overeenkomsten. De natuurgodsdienst 
bijvoorbeeld vindt zijn hoogste ontwikkeling in het scheppingsgeloof. Met de islam 
verbindt ons de erkenning van de eenheid Gods. Met het boeddhisme zijn we ver-
bonden door een gemeenschappelijk pessimisme, dat in het christendom echter aan 
het optimisme wordt gesubordineerd.
 La Saussaye zegt met deze voorbeelden dat het christendom de vervulling van 
niet-christelijke godsdiensten is. Hij zoekt naar de ‘organische samenhang’68 tus-
sen het christendom en de andere godsdiensten en verwacht daarbij steun van de 
godsdienstwetenschap. Het harmonieuze van de ontwikkeling en van de samenhang 
springt in het oog, de godsdienstige geschiedenis van de mens lijkt ongebroken.
 Deze gedachte wordt in het derde punt van de oratie nader uitgewerkt, waar La 
Saussaye stelt dat kennis van de godsdiensten ons zal brengen tot kennis van de 
godsdienst. In dit derde punt keert hij zich, onder instemmende verwijzing naar 
Max Müller, tegen het onderscheid tussen natuurlijke en geopenbaarde gods-
dienst69. Het christendom is weliswaar ook voor hem de ‘hoogsten en besten onder 
de bestaande godsdienstvormen’, maar hij wil het christelijk geloof niet plaatsen 
tegenover de niet-christelijke godsdiensten. Hij ziet het christendom als de vervul-
ling van de niet-christelijke godsdiensten. Het christendom is de ‘volle uitdruk-
king van wat elders minder volledig wordt erkend’70. De kennis van God, die door 
het christendom verspreid wordt, is nergens geheel afwezig. Daarom wenst hij de 
niet-christelijke godsdiensten te beschouwen zoals Valeton de Israëlitische letter-
kunde beschouwde, als onderdeel van de christelijke theologie71. De godsdienst 
van Israël en het christendom hebben hetzelfde object, en dat geldt tevens voor de 
andere godsdiensten. ‘Aan de behoeften van den menschelijken geest komt overal 
67. Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het christendom (Groningen 

1878).
68. Deze terminologie wordt gehanteerd in een recensie van J.H.E. Ebrard, Apologetik. Wissen-

schaftliche Rechtfertigung des Christentums II, STT 2 (1876) 259-284, aldaar 280-281.
69. Het belang, 26. Vooral Max Müller, Introduction to the science of religion (Londen 1872) 

heeft op La Saussaye invloed uitgeoefend. Dit boek werd in de Studiën niet gerecenseerd, 
maar wel wordt er in Studiën herhaaldelijk naar verwezen. Het betreft altijd de Duitse versie 
van dit boek. Zie noot 11.

70. Ibidem.
71. Zie voor Valeton bladzijde 40 en 56-58.
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dezelfde God tegemoet, die in natuur en geschiedenis, in rede en geweten zich 
openbaart, wiens woorden op zeer verschillende wijze, vaak gebrekkig en verkeerd 
worden verstaan, maar die toch nergens zich geheel onbetuigd laat’72. Een bijbelse 
fundering voor deze visie vindt La Saussaye in figuren als Melchizedek en Bileam, 
in de prediking van Paulus te Athene en Lystra en in Romeinen 1. Als voorbeeld van 
ware godskennis buiten het christendom wijst hij onder meer op een bekend lied uit 
de Righ Veda, waarin sprake is van de ‘God die boven alle goden is’73. Soortgelijke 
gedachten vindt La Saussaye ook in het Oude Testament. Hij wil toegeven dat deze 
gedachte in de Righ Veda misschien meer aangemerkt dient te worden als uiting 
van de menselijke behoefte, en in het Oude Testament meer als goddelijk antwoord 
op die behoefte, maar ‘het zou zonder twijfel onbillijk zijn, zoo wij den Indischen 
Rischi, wiens denken God zoekt, alle kennis van hem wilden ontzeggen, om bij den 
Hebreeuwschen profeet of psalmdichter het woord “wij kennen ten deele” te verge-
ten’74. Dit inzicht zal ons brengen tot kennis van de godsdienst, en zo grote invloed 
uitoefenen op de beschouwing van het christendom. Het blijft echter onduidelijk 
wat La Saussaye onder de godsdienst verstaat. Oeropenbaring en verbasteringsthe-
orie worden afgewezen. Een oorspronkelijke openbaring zoekt hij liever in het hart 
van de mens: de menselijke geest is met God verwant. Maar is de godsdienst dan 
voor La Saussaye datgene wat alle godsdiensten gemeenschappelijk hebben? Wordt 
het onderscheid tussen algemene en bijzondere openbaring door hem niet uitge-
wist? Over het effect van de godsdienst op het christendom zegt hij dat wij daardoor 
in staat zullen zijn ‘de gezuiverde, redelijke, met de beschaving overeenstemmende 
en daarom vruchtbare uitdrukking’ van het christelijk geloof te vinden75. De vraag 
is hoe dit christendom eruit ziet.

Onmiskenbaar spreekt uit deze oratie een groot optimisme ten aanzien van de vruch-
ten van de godsdienstwetenschap. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze oratie 
kritiek uitlokte. In een brief aan Esser beklaagt La Saussaye zich over de slechte 
kwaliteit van de recensies van zijn oratie en stelt hij dat hij geenszins de heilsnood-
zakelijkheid van het christelijk geloof loochende76. Het is evenmin verwonderlijk 
dat Tiele deze rede met grote ingenomenheid heeft gelezen. Een dergelijke strek-
king had hij gezien La Saussaye’s vroegere publikaties niet durven te verwachten77. 
Voor beide reacties heeft La Saussaye met zijn oratie aanleiding gegeven.

72. Het belang, 28.
73. Ibidem, 29.
74. Ibidem.
75. Ibidem, 32.
76. U.B. Leiden, Ltk 2009, gedateerd 15 december 1878.
77. Zie zijn bespreking in TT 13 (1879) 418-423, aldaar 418-420.
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Nogmaals: godsdienstwetenschap en christelijk geloof

In 1897 heeft La Saussaye zich opnieuw uitgelaten over de betekenis van de gods-
dienstwetenschap voor het christelijk geloof in een rede tijdens het eerste gods-
dienstwetenschappelijk congres te Stockholm78. Onderbouwd met een beroep op 
een neokantiaans gekleurde scheiding tussen geloof en wetenschap bepleit hij daar-
in een scheiding tussen godsdienstwetenschap en geloof, zonder daarmee overigens 
terug te komen op zijn standpunt dat alle godsdienst reactie op de algemene open-
baring is. Maar de godsdienstwetenschap moet zich niet begeven op een terrein dat 
het hare niet is. Allerlei theorieën hebben waarde als arbeidshypothesen, niet als 
antwoord op de belangrijke religieuze vragen. Waar dit vergeten wordt, meent men 
in de ‘ursprüngliche allgemeine natürliche Religion’ een wetenschappelijk verant-
woorde godsdienst te hebben. Tegenover allen die daarnaar zoeken blijft La Saus-
saye echter ‘überzeugt von der Unzulänglichkeit der natürlichen Religion und von 
der Lebenskraft des historischen Christenthums’79. Het wezenlijke in de godsdienst, 
de persoonlijke verhouding tot God, wordt niet langs godsdienstwetenschappelij-
ke weg bereikt. Overigens wil hij niet tot een totale scheiding van godsdienstwe-
tenschap en christelijk geloof komen. De godsdienstwetenschap kan het christelijk 
geloof zeker diensten bewijzen, bijvoorbeeld doordat zij opmerkzaam maakt op 
de verhouding tussen christendom en cultuur en ons het eigene van het christelijk 
geloof scherp doet inzien. Maar antwoorden op religieuze vragen geeft de gods-
dienstwetenschap niet.

Met deze voordracht neemt La Saussaye afstand (en afscheid) van de met name 
genoemde Max Müller, en van de hoge verwachtingen die hij in zijn inaugurele 
oratie ten aanzien van de godsdienstwetenschap had uitgesproken80. Beslister dan 
voorheen neemt hij zijn uitgangspunt in de bijzondere openbaring van de trans-
cendente, persoonlijke God. Ook in andere publikaties uit deze jaren treft ons dit 
nieuwe accent81. De redenen voor deze ontwikkeling hebben onder meer gelegen in 
de godsdienstwetenschap zelf. Later zal hij zeggen dat de tijd wellicht nog niet rijp 
was om dit vak in de theologische studie op te nemen. Het terrein was te breed voor 
een ‘volledige’ bestudering, en de theorieën vormden een grote hindernis. ‘Lan-
gen tijd hebben daardoor nòch Tiele hier, nòch ik te Amsterdam, met dit onderwijs 
het succes gehad dat er van verwacht werd’82. Daarnaast heeft hij in toenemende 
mate ervaren dat een godsdienstwetenschappelijke benadering het wezenlijke in 
het christendom niet raakt83. In dit licht bezien is het niet zonder betekenis dat La

78. ‘Die vergleichende Religionsforschung und der religiöse Glaube. (Ein Vortrag.)’ (1897), 
Portretten en kritieken, 337-367.

79. Ibidem, 355.
80. J.G. Platvoet, ‘Drie stromingen’, in: D.J. Hoens e.a., Inleiding tot de studie van godsdien-

sten, 53, vermeldt Müllers grote instemming met het wereldcongres van godsdiensten te 
Chicago in 1893.

81. Zie vooral De taak der theologie, waarin een zwaar accent wordt gelegd op het paradoxaal 
en wetenschappelijk niet benaderbaar karakter van het christelijk geloof.

82. Afscheids-college, 8. Zijn teleurstelling spreekt ook uit ‘Cornelis Petrus Tiele’ (1902), 97.
83. ‘Die vergleichende Religionsforschung’, Portretten en kritieken, 348-349, met een beroep 
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Saussaye zich nooit meer zo positief over andere godsdiensten heeft uitgelaten als 
in zijn inaugurele oratie van 1878. Deze ontwikkeling leidde onder meer tot een 
meditatie die hem volgens Noordmans in de buurt brengt van Karl Barth’s visie 
op de niet-christelijke godsdiensten84. Overigens is zijn voorliefde voor de Griekse 
godsdienst en filosofie gebleven, en hij heeft de niet-christelijke godsdiensten ook 
in latere jaren toch niet alleen maar als dwaling gezien85.

Als gevolg van de geschetste ontwikkeling is tweede druk van La Saussaye’s Lehr-
buch der Religionsgeschichte uit 1897 geworden tot een geschiedenis van gods-
diensten. Het eigene van iedere godsdienst wordt hier sterker benadrukt dan in de 
eerste druk. Deze behandeling van de stof noemt La Saussaye weliswaar ‘gleich-
berechtigt’ met een ‘Entwicklungsgeschichte der Religion’, maar men moet kiezen. 
Het verschil wordt vooral in de behandeling van de Semitische godsdiensten dui-
delijk. Niet hun onderlinge samenhang wordt beklemtoond, maar hun onderscheid. 
‘Namentlich ist die Religion Israels hier in ihrer Eigenart dargestellt, nicht als eine 
Form der semitischen Religion, sondern in dem was ihre weltgeschichtliche Be-
deutung ausmacht’86.
 Ook La Saussaye’s houding tegenover de theologische faculteit is sedert het be-
gin van zijn loopbaan veranderd. In deze jaren bepleit hij de oprichting van een 
seminarie vanwege de Hervormde Kerk als opleidingsinstituut voor haar dienaren 
des Woords. Hij acht noch de vakken die aan de theologische faculteiten worden 
onderwezen, noch de geest waarin dit gebeurt, geschikt voor de opleiding van pre-
dikanten87. Hiermee neemt hij afstand van de zijns inziens halfslachtige regeling 
van 1876, en kiest voor een voluit theologische opleiding van de aanstaande predi-
kanten. Uiteindelijk is hij, zoals reeds in het vorige hoofdstuk aan de orde kwam,

op Kierkegaard.
84. Zie ‘De toren van Babel’, Overdenkingen 13 (1905) 282-303. O. Noordmans, ‘De Zwitserse 

theologie’, Verzamelde werken III, 557-582, aldaar 561. Noordmans verwijst speciaal naar 
de bladzijden 293 vv (= 296?) van La Saussaye’s meditatie.

85. Zeer sterk drukt hij zijn waardering voor Plato uit in Het christelijk leven I, 46, waar hij zegt 
dat Plato’s ‘tweewereldenleer’ behoort tot het historisch verleden van de mensheid, ‘doch 
niet minder tot den inhoud van ons zielsbestaan’. Zie voor soortgelijke uitspraken ‘De abso-
luutheid des christendoms’, Eltheto 68 (1913-1914) 3 en De moderne mensch, 18-19 en 24. 
Kuiper, ‘Levensbericht’, in: Jaarb.K.N.A.W. 1920-1921, 115-116, prijst La Saussaye’s ken-
nis van de Griekse godsdienst. Negatieve uitspraken over de niet-christelijke godsdiensten in 
‘Kosmogonieën van wilden en barbaren’, STT 5 (1879) 1-58, aldaar 58; ‘Die vergleichende 
Religionsforschung, Portretten en kritieken, 360-362; Vier schetsen uit de godsdienstge-
schiedenis (Utrecht 1883) 77-79, en ‘Tot Buddha?’ (z.j.), Portretten en kritieken, 327-336.

86. Lehrbuch II, vi (2e druk).
87. Zie hierover hoofdstuk III.8. La Saussaye deed dit voorstel op een vergadering van de pre-

dikanten-vereniging. Notulen zijn niet bewaard gebleven, en La Saussaye heeft zijn voor-
dracht niet gepubliceerd. Slechts een kroniek van Bronsveld, SWV 33 (1897) 517-535, aldaar 
526-527, stelt ons van deze visie op de theologische faculteit in kennis. Daarnaast komt dit 
thema voor in de bewaard gebleven correspondentie tussen La Saussaye en Valeton. In een 
brief aan Esser van 10 augustus 1876 verheugt La Saussaye zich er nog over dat de kerk het 
hoger onderwijs niet in handen krijgt. UB-Leiden, Ltk 2009.
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voor de praktische consequenties van deze stellingname teruggeschrokken88.
 Het duidelijkste teken van La Saussaye’s teleurstelling in de godsdienstweten-
schap vormt echter zijn overgang van Amsterdam naar Leiden. Het bovenstaande 
werpt daarop een nieuw licht.

Wijsgerige godskennis. Hart en verstand

De vraag naar de redelijke kennis van God was door het optreden van Ritschl vanaf 
de jaren zeventig opnieuw actueel geworden. In hem ontmoette La Saussaye de 
belangrijkste theoloog uit die dagen die zich uitsprak tegen de overtuiging dat de 
mens God kan kennen buiten de openbaring in Christus om. Van zijn verhouding tot 
Ritschl heeft La Saussaye verantwoording afgelegd in een artikel uit 1884. In dat 
artikel, door Ritschl zelf zeer geprezen, geeft hij diens gedachten weer en voorziet 
hij deze van enkele kritische kanttekeningen89.

Ritschls streven is volgens La Saussaye gericht tegen het coördineren van redewaar-
heden en geloofswaarheden, tegen de mening dat de openbaring slechts een zeker 
quantum van godsdienstige waarheid heeft toegevoegd aan hetgeen onafhankelijk 
van haar reeds het natuurlijk godsdienstig bezit der mensheid is. Vooral op de gods-
leer oefent deze gedachte een verderfelijke invloed uit. De klassieke godsbewijzen 
slaan op een geheel andere God dan op de God die het christelijk geloof kent, en 
de bijbelse leer der voorzienigheid wordt zodoende verlaagd tot een algemene re-
dewaarheid. Daardoor gaat datgene wat er de kracht van uitmaakt verloren. Deze 
gedachten van Ritschl noemt La Saussaye ‘onweersprekelijk juist’. ‘Om de christe-
lijke waarheid te verstaan en te ontvouwen, plaatse men zich op den bodem van het 
Christendom zelf, en kieze niet zijn uitgangspunt elders’, zo stelt hij90.
 Toch heeft La Saussaye ook vragen bij deze benadering. Hij vreest dat er op deze 
manier een splitsing tussen filosofie en geloof ontstaat, zonder dat wordt aange-
wezen hoe deze beide binnen dezelfde menselijke geest tot elkaar in relatie staan. 
Hij wil Ritschl er niet van beschuldigen het christelijk geloof te paren aan een fi-
losofisch scepticisme. Ook Ritschl tracht zijn geloof redelijk te verantwoorden, hij 
keert zich volgens La Saussaye slechts tegen de platonische leer der kennis, die 
alles uit algemene begrippen wil deduceren. Te lang heeft deze methode in de theo-
88. Over de wet op het hoger onderwijs van 1876 zie men van La Saussaye ‘Der theologische 

Unterricht in den Niederlanden’, TLZ 3 (1878) 125-126; De taak der theologie, 29-30, en 
‘Een halve eeuw’ (1898), Geestelijke stroomingen, 1-35, aldaar 8-9. Obbink, ‘Pierre Daniël 
Chantepie de la Saussaye’, in: Ernst en vrede, 105, wijst erop dat La Saussaye in zijn tweede 
inaugurele oratie een grotere voorkeur voor de naam faculteit der godgeleerdheid heeft dan 
in zijn eerste.

89. ‘De theologie van Ritschl’, TS 1 (1884) 259-293. Van Nes, ‘Levenbericht’, in: Levensber. 
M.N.L. 120-1921, 71, vermeldt de waardering van Ritschl voor dit artikel. Zie ook O. Rit-
schl, Albrecht Ritschls Leben I-II (Freiburg-Leipzig 1892-1896), aldaar II, 441-442. Zie over 
Ritschl’s houding tegenover de natuurlijke theologie H.J. Birkner, ‘Natürliche Theologie 
und Offenbarungstheologie. Ein theologiegeschichtlicher Ueberblik’, NZSTh 3 (1961) 289-
291 en H. Berkhof, 200 Jahre Theologie, 123-136.

90. Ibidem, 284.
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logie geheerst. Ritschl daarentegen gaat ervan uit dat het wezen ten volle ligt in de 
werking, zodat hij over God alleen maar spreekt in verband met het godsrijk, en 
dus op grond van de bijzondere openbaring. Waar dit tot stelsel verheven wordt, zo 
meent La Saussaye, wordt aan de menselijke geest het recht ontzegd na te denken 
over het goddelijk wezen zoals dit in zich zelf is. Daartegen nu heeft La Saussaye 
bezwaar. ‘Niet dat wij de natuurlijke theologie en de oude bewijzen, Plato en Aristo-
teles en alle gebannen geesten weer langs een achterdeurtje in de theologie willen 
binnen laten, en alzoo Ritschl’s geheelen arbeid verijdelen; maar het komt ons voor 
dat dat uitbannen wel wat heel radicaal is geschied, en dat de christelijke godsleer 
het recht heeft om aan de philosofische den afstand tusschen beide te herinneren 
… maar tevens de roeping om, zonder eigen zelfstandigheid prijs te geven, ook 
den samenhang tusschen beide te doen uitkomen’91. Bij Ritschl lijkt het erop dat 
het theoretische kennen, als behoefte van de menselijke geest aan metafysica, bijna 
vijandig tegenover het godsdienstig leven staat. Zover wil La Saussaye niet gaan. 
Zo antithetisch staat de bijzondere openbaring niet tegenover de mens. Er is een 
algemene openbaring in natuur, geschiedenis en mens, die kennis van God buiten 
het christendom om mogelijk maakt. Daarom verklaart La Saussaye in 1893 – te-
genover Ritschl die dit nu juist bestreed – niet bereid te zijn van alle redelijke gods-
kennis en wijsgerige godsleer afstand te doen. De principiële mogelijkheid van deze 
godskennis heeft La Saussaye erkend. Hij weet wel dat de rede alleen niet voldoen-
de is om God te kennen. Maar ‘kennen wij hem dan geheel zonder onze rede?’92. 
Hij wil het verband tussen theologie en filosofie handhaven omdat hij vreest ‘dat de 
kennis Gods door het geloof zou gaan kwijnen en verdorren als alle toegangen tot 
de rede haar werden versperd’93.

De behoefte aan een samenhang tussen het godsdienstige en het wetenschappelij-
ke kennen bracht La Saussaye tot een verantwoording van zijn verhouding tot de 
ethisch-modernen, die geloof en wereldbeschouwing geheel wilden scheiden en in 
de godsdienst slechts een zedelijk getinte vroomheid zagen. In zijn rectorale ora-
tie van 1890 keert hij zich rechtstreeks tegen hen94. La Saussaye geeft toe dat de 
vroomheid met geen enkele doctrine geheel en onvoorwaardelijk vrede kan heb-
ben, maar dat wil nog niet zeggen dat de vroomheid geen wereldbeschouwing be-
hoeft. Hij wilde de band tussen godsdienst en filosofie niet losmaken, en meende dat 
godsdienst meer was dan vrome stemming. Godsdienst gaat niet in vroomheid op, 
godsdienst schenkt de mens ook een wereldbeschouwing. Anders is er sprake van 
vermomd scepticisme. Jezus Christus is de eersteling van de gehele schepping, en 
dit kosmisch beginsel impliceert dat wat in het christelijk gemoed leeft, ook door de 
rede als waarheid kan worden erkend. Hier lag voor La Saussaye de roeping van de 
91. Ibidem, 289.
92. ‘Zekerheid en twijfel’ (1893), Geestelijke stroomingen, 150.
93. Ibidem, 151. In ‘Redevoering op den jaardag der Universiteit van Amsterdam 8 januari 

1890’, SWV 27 (1890) 129-149, aldaar 140: ‘Of is het iets anders als vermomd scepticisme, 
wanneer men met zorg de toegangen tusschen theologie en philosophie verspert, en de eerste 
vermaant binnen de veilige omheining van een vaststaand stelsel, van een kerkelijke traditie 
te blijven, zonder de geloofsbrieven er van historisch of wijsgerig te onderzoeken?’

94. ‘Redevoering’, SWV 27 (1890) 129-149.
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theologie aan de hogeschool. Nooit mag de theoloog zijn geloof aan waarheid op 
wetenschappelijk gebied opgeven.
 Van een al te strenge scheiding tussen geloof en wetenschap, zoals deze in zijn 
dagen vaak werd bepleit, wil La Saussaye niets weten. Toch wordt in deze rectorale 
rede zichtbaar dat hij zich niet aan alle vormen van neokantianisme heeft kunnen 
onttrekken. Want, zoals Plato reeds wist, de geestelijke wetenschappen berusten op 
waarderingsoordelen. Er speelt daarom bij het erkennen van waarheid een persoon-
lijke factor mee, ‘en wel zoo, dat een tot de rede gericht vertoog niet bij machte 
is, overeenstemming te brengen in de zoo uiteenlopende inzichten’95. De waarheid 
wordt slechts gevonden indien het licht van de verduisterde rede langs zedelijke 
weg verhelderd wordt. Voor deze stelling beroept La Saussaye zich op Socrates, het 
boeddhisme en op de bijbelse leer der wedergeboorte.

Er is dus bij La Saussaye sprake van een dualiteit tussen verstand en hart. Ook 
in andere publikaties komen we deze dualiteit steeds weer tegen. Het verstand 
brengt de twijfel nooit tot zwijgen. Het is een ‘machine à douter’. Uiteindelijk is 
het de geloofservaring die overtuigt van de waarheid van het christendom96. Om 
deze verdediging van het christelijk geloof wetenschappelijk te funderen, hanteert 
La Saussaye herhaaldelijk het begrip waarderingsoordelen. Het hart functioneert 
bij hem als kenmiddel van God97. Waar dit spoor wordt gevolgd, ligt het dualisme 
op de loer98. Heel duidelijk is deze dualiteit merkbaar in een voordracht over het 
absolute. La Saussaye weet zeer goed dat het absolute en de geschiedenis elkaar 
uitsluiten. Dat hij desondanks gelooft in openbaring van het absolute in de tijd is 
geen vrucht van het denken of abstraheren, ‘doch ik word genoopt zoo te spreken 
om een beschrijving te geven van het werk Gods in de wereld, waarin ik beide, voor 
mijn begrip onvereenigbare, zijden moet erkennen’99. Ook elders wordt de span-

95. Ibidem, 144.
96. ‘Zekerheid en twijfel’ (1893), Geestelijke stroomingen, 116-137. Zie ook paragraaf 1.
97. Zo onder meer in ‘Redevoering’, SWV 27 (1890) 144. Zeer duidelijk is ook ‘Ethisch pan-

theisme’, G 49 (1885) I, 341-350, aldaar 342: ‘Wij behoeven hier niet te herhalen … dat 
de objecten der geestelijke wetenschappen van een ander soort zijn, en op andere wijze 
gekend worden dan die der natuurstudie, en dat een mechanische wereldbeschouwing van 
een gehele reeks van verschijnselen geen rekenschap vermag te geven’. Zie ook ‘Die ver-
gleichende Religionsforschung’, Portretten en kritieken, 341-342. De termen idiografisch 
en nomothetisch komen in het oeuvre van La Saussaye niet voor. In ‘Zekerheid en twijfel’ 
(1893), Geestelijke stroomingen, 151, wordt deze functie van het hart sterk beklemtoond. 
Zo ook ‘Het wetenschappelijk karakter der theologie’, STT 3 (1877) 125-159. Dit stuk werd 
samen met een artikel van Gunning uitgegeven onder de titel Het ethisch beginsel der theo-
logie (Groningen 1877). In Het christelijk leven I, 30, spreekt hij over het geloof als middel 
om God te kennen. Zie hiervan ook de bladzijden 72-92. In ‘Het wetenschappelijk karakter 
der theologie’, STT 3 (1877) 125-158, spreekt hij over het geweten als kenmiddel van God.

98. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek I, 598. In ‘Het dualisme in de theologie’ (1887), Kennis 
en leven, 147 wijst Bavinck op La Saussaye’s sympathie voor Ritschl. Haitjema, Dogmatiek, 
95-96, concludeert eveneens tot invloed van het neokantianisme op La Saussaye. Daarbij 
verwijst hij naar Het christelijk leven I, 75, waar La Saussaye stelt dat het geloof zich niet 
richt op aardse, tastbare goederen, doch veeleer op hetgeen nog niet is. Zie van La Saussaye 
ook ‘De godsdienst der wetenschap’ (1904), Geestelijke stroomingen, 243-269.

99. ‘Het absolute’ (1904), Geestelijke stroomingen, 304-345, aldaar 340.
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ning tussen geloof en denken openbaar wanneer hij zegt dat er geestelijke behoef-
ten in de mens zijn, ‘die (het) denken dwarsboomen, en die zich toch niet laten 
afwijzen, maar die wij als de hoogste erkennen’100. Elke geloofsleer is tenslotte een 
compromis tussen die behoeften en het denken.

In dit verband is het noodzakelijk enige opmerkingen te wijden aan La Saussaye’s 
houding tegenover de theosofie, die hij goed gekend heeft. Hij zag zijn vader da-
gelijks omgaan met Oetinger, Hamann en Von Baader; logeerde regelmatig bij de 
theosofisch geörienteerde vriend van zijn ouders Fabri in Barmen, en had als leer-
meester de door hem zeer vereerde Brill101. Met Obbink kan men zeggen dat de 
theosofie één van de bewegingen is waar La Saussaye doorheen is gegaan102. Hij 
werd er door geboeid, maar zij heeft niet blijvend beslag op hem gelegd: ‘Zelf niet 
begaafd met dien hoogen geest en dat diepe gemoed dat God aan theosofen schenkt, 
heb ik echter wel zooveel van den zegen en van het verheffende dezer beschouwin-
gen ervaren, om daar van verre van te kunnen getuigen’103.
 La Saussaye miste bij alle affiniteit met en waardering voor de geestelijke leidslie-
den van zijn jeugd de ‘juiste geest’ om zich bij de theosofen thuis te voelen. Dit wil 
niet zeggen dat hij de theosofie als een zonderling verschijnsel heeft beschouwd, in-
tegendeel. Hij zag in de theosofie een vrucht van de Geest Gods104. En hij heeft zelf 
in praktijk gebracht wat hij de lezer van Brills geestelijke nalatenschap aanraadt: hij 
heeft met de theosofen geleefd105.
 Behalve een door hem zelf aangegeven gebrek aan ‘de juiste geest’ heeft La Saus-
saye toch ook bezwaren tegen de theosofen. Hij noemt onder andere het willekeuri-
ge van hun beschouwingen en het hoogmoedige van hun stemming. Bijbeluitleg 
kan bij hen worden tot ‘het oplossen van zeer duistere raadsels’106. In verband met 
het thema van deze studie wijs ik op nog een ander punt van kritiek dat La Saussaye 
had op de theosofie, en wel de veronderstelde eenheid van geloof en wetenschap. 
In de theosofie leeft de gedachte dat God en wereld, geest en natuur, openbaring 
en rede niet langer gescheiden zijn. ‘De wereld is één en ons leven zij één’107. Dit 
‘stelsel van alomvattend weten’ is voor La Saussaye een groots schouwspel. En in 
de gemeenschap met God is dit wellicht niet onmogelijk. Maar: ‘Laat ons alleen 
zeggen dat het in onzen toestand voorbarig is’108. Hij wijst dan op het ‘ten deele’ 
uit 1 Corinthe 13. ‘Dit te vergeten kan leiden tot hoogmoedigen waan, waarin wij 
de zedelijke inspanning achterstellen bij het zelfbehagelijk uitspinnen van allerlei 
uitheemsche gedachten’109.

100. ‘Ethisch pantheïsme’, G 49 (1885) I, 350. Tegen Hugenholtz, Studiën op godsdienstig en 
zedekundig gebied.

101. ‘De moderne theosophie’ (1903), Geestelijke stroomingen, 198-199.
102. Obbink, ‘Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye’, in: Ernst en vrede, 101.
103. ‘Voorrede’, in: W.G. Brill, Geestelijke nalatenschap (Leiden 1896) vii-xxii aldaar iv.
104. Ibidem.
105. Ibidem, xxi-xxii.
106. ‘De moderne theosophie’ (1903), Geestelijke stroomingen, 212.
107. Ibidem, 216.
108. Ibidem, 218.
109. Ibidem.
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Het bovenstaande brengt de existentiële spanning onder woorden waardoor La 
Saussaye beheerst werd. Enerzijds gaat het uitbannen van de natuurlijke theologie 
door theologen als Ritschl hem te ver. Anderzijds besefte hij terdege de ontoerei-
kendheid van bijvoorbeeld de traditionele godsbewijzen. Enerzijds had hij grote 
behoefte aan een wijsgerige godsleer in de zin van een wijsgerige bezinning op al-
gemeen toegankelijke godskennis, anderzijds besefte hij dat de rede niet bij machte 
is een bevredigend beeld van God te schenken. Het is de spanning tussen geloven 
en weten, tussen theologie en filosofie, tussen hart en verstand, tussen christendom 
en cultuur. Hij heeft de verbinding daartussen niet tot stand kunnen brengen. En 
waar hij deze aantrof, in de theosofie, heeft hij haar afgewezen als een anticipatie 
op het eschaton. Hoezeer hij naar die eenheid ook heeft verlangd, het ontbrak hem 
niet aan het besef van het paradoxale karakter van het christelijk geloof. ‘“Monisten 
in hope” zijn ook wij theologen’110. Het geloof in de openbaring reikt de ene hand 
aan het rationalisme, de andere aan de mystiek. ‘Sommige geloovigen hellen sterker 
naar de eene, andere naar de andere zijde over’111. La Saussaye werd tussen deze 
beide heen en weer geslingerd, waarbij het rationalistische element uiteindelijk, te-
gen zijn zin, minder nadruk ontvangt dan het ‘mystieke’.

Kennis van het goede buiten het christendom

De vraag naar de natuurlijke theologie dringt zich ook op in verband met de ethiek. 
Een deel van de inleiding in La Saussaye’s boek Het christelijk leven is aan deze 
vraag gewijd112. Hij wijst er daar op dat de zedekunde sedert 1876 meestal opgevat 
en gedoceerd werd als wijsgerige, en niet als christelijke moraal. ‘Alsof de eerste 
belangrijker ware, en alsof zij vanzelf christelijk gehalte meebracht!’113. Beets en 
hijzelf vormden wat dit betreft een uitzondering. Als gelovig theoloog meende hij, 
staatshoogleraar, niet anders te kunnen doceren dan christelijke zedekunde, daar 
hij in de christelijke moraal de hoogste en de waarachtig menselijke moraal zag. 
Daarmee gaf hij een andere inhoud aan zijn leeropdracht dan op grond van de wet 
van 1876 gebruikelijk was. Zijn eigen opvatting, dat hij in Leiden de eerste was die 
de ethiek gedoceerd heeft als christelijke ethiek is overigens aanvechtbaar114. Maar 
in ieder geval was zedekunde voor La Saussaye christelijke zedekunde. Hij beseft 
echter terdege, zo geeft hij toe, dat de heidense moraal grote invloed heeft gehad op 

110. De taak der theologie, 18.
111. ‘Zekerheid en twijfel’ (1893), Geestelijke stroomingen, 152.
112. Het christelijk Leven I, 7-14.
113. Ibidem, 7.
114. In zijn Afscheids-college, 11, stelt La Saussaye zelfs dat hij te Leiden de christelijke theolo-

gie vertegenwoordigde. Daarmee typeerde hij de arbeid van zijn collegae niet als onchriste-
lijk maar als godsdiensthistorisch. Kuenen gaf wijsgerige ethiek. Gunning, die Kuenen op 
dit gebied opvolgde, erkende dit niet als ethiek. Zedelijkheid is alleen binnen het christelijk 
geloof te vinden. Het verschil met La Saussaye ligt hierin dat deze laatste wel degelijk een 
algemene, niet-christelijke ethiek erkende. Maar dit verklaart nog geenszins de stelling van 
La Saussaye dat hij (met Beets) de enige is die christelijke ethiek heeft gedoceerd. Zie De 
Lange, De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap, 200-208.
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de christelijke moraal, vooral in de rooms-katholieke kerk. Wat daar gebeurd is, gaat 
hem te ver, maar: ‘Wanneer wij Protestanten nu tegenover die Roomsche moraal 
een overtuiging koesteren, volgens welke het christelijk leven geheel en van den 
aanvang uit God is, dan brengt dit nog niet mee, dat wij daarvan het natuurlijke, hu-
mane uitsluiten’115. Dat kan hij niet omdat hij beseft dat christenen altijd de invloed 
van hun omgeving ondergaan. Hij keert zich wel tegen een oppervlakkig wijden van 
het natuurlijke.

La Saussaye’s denken beweegt zich tussen het oppervlakkig wijden van het na-
tuurlijke en een totale splitsing van algemene en christelijke moraal. Hij kon noch 
zijn geloof in een algemene openbaring verloochenen, noch zijn overtuiging dat het 
christendom de hoogste godsdienst is, en derhalve ook de vervulling van de alge-
meen menselijke moraal. Overeenstemming en verschil tussen humane en christe-
lijke deugd dringen zich op. Daarom zoekt de christelijke moralist tweeërlei. ‘Hij 
wil in het christelijk leven de vervulling van het waarachtig menschelijke zien; hij 
moet verstaan, dat en waarom dit waarlijk humane niet in een of andere wereldsche 
of wijsgeerige moraal in theorie of praktijk, maar in het christelijk geloofsleven te 
vinden is’116. La Saussaye voelde zich hierin verwant met Pascal, Vinet en Herr-
mann.
 Dit leidt ertoe dat La Saussaye in het algemeen zedelijk leven een aanknopings-
punt zag voor de openbaring, zowel negatief als positief. Het zedelijk besef doet een 
gespletenheid ervaren die de mens doet verlangen naar verlossing. Dit is een nega-
tief aanknopingspunt, al wil hij niet ontkennen dat buiten het christelijk geloof om 
velen een zekere triomf over het kwade behalen. Deze overwinning is echter ner-
gens volkomen, en de zedelijke strijd wekt het gevoel van bankroet en de behoefte 
aan verlossing. Die strijd vraagt er als het ware om het heil, dat in Jezus Christus 
wordt aangeboden, aan te nemen. Daarnaast ziet La Saussaye in het algemeen zede-
lijk streven een positief aanknopingspunt, want het christendom brengt niet alleen 
de verlossing van het zedelijke leven, het is daarvan ook de vervulling. De zedelijke 
idealen bereiken namelijk niet de hoogste zedelijkheid, deze wordt geschonken in 
het christendom. Dit dubbelzijdige aanknopingspunt moet in een beschrijving van 
het christelijk leven in het oog worden gehouden. Wie alleen let op het evangelie 
als verlossing van de zedelijke gespletenheid, gaat eraan voorbij dat God in onze 
natuurlijke aanleg de bodem voor het evangelie heeft voorbereid. Maar wie alleen 
let op het christendom als vervulling van het humane, zou er toe kunnen komen 
het evangelie ‘eenvoudig zijn stempel te doen zetten op de natuurlijke braafheid en 
het alzoo moralistisch op te vatten’117. De spanning tussen deze twee polen is in de 
gehele zedeleer van La Saussaye merkbaar, waarbij opvalt dat de nadruk ligt op het 
negatief karakter van dit aanknopingspunt118.

115. Het christelijk leven I, 8.
116. Ibidem, 9.
117. Ibidem, 12.
118. Zie bijvoorbeeld Het christelijk leven I, 109, 139-140, 175, 186 en 218. Het aantal citaten is 

gemakkelijk te vermenigvuldigen.
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Van een algemeen menselijke zedelijkheid als inhoud van het christelijk zedelijk 
leven is bij La Saussaye geen sprake. Hij erkende wel een aanknopingspunt voor het 
christelijk zedelijk leven in het algemene zedelijk leven, positief en negatief. Toch 
heeft hij het humanum niet onder de kenbronnen van de christelijke zedekunde op-
genomen, hoeveel raakpunten er ook zijn. De centrale kenbron van de christelijke 
ethiek is Jezus Christus119. Het gaat dan ook te ver te stellen dat La Saussaye het 
zedelijk leven op zichzelf tot positieve grondslag maakte van het christelijk zedelijk 
leven. Het humanum maakt het christelijk leven niet overbodig. Daarvoor kende La 
Saussaye een te strakke binding aan Christus en wist hij teveel van de ernst van de 
zondeval120. Het feit dat La Saussaye zijn ethiek begint met een paragraaf over de 
aanleg en de bestemming van de mens, en een paragraaf over het leven in de zonde 
doet hieraan niet af. Formeel gezien zou een andere opbouw de voorkeur verdienen: 
‘Wij kennen toch onze natuur en onzen val eerst wanneer ons leven vernieuwd is’121. 
De door hem voorgestane opbouw van de stof acht hij echter logisch en praktisch 
noodzakelijk. Anderzijds springt het op bijna iedere bladzijde van zijn ethiek in het 
oog dat La Saussaye voor de bijzondere openbaring een aanknopingspunt vond in 
het algemeen zedelijk besef122.

Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat de breuk tussen schepper en schepsel voor 
La Saussaye niet zo totaal is geweest dat de mens voor de kennis van God geheel 
en al afhankelijk is van de bijzondere openbaring in Christus. Ook via de algemene 
openbaring komt een mens tot een beperkte kennis van God, het ware, het goede. 
Christendom en cultuur hebben iets gemeenschappelijks: kennis van God. Daarom 
heeft hij steeds op het brede vlak van de cultuur gezocht naar sporen van de levende 
God. Dit kwam voort uit zijn behoefte het geloof in God zo wetenschappelijk mo-
gelijk te verantwoorden. Hij kon het christelijke geloof niet als een wereldvreem-
de grootheid zien, die niets met andere cultuuruitingen te maken heeft, of met de 
menselijke natuur. Daarnaast valt er een pastoraal motief in te onderkennen. La 
Saussaye trachtte de weg naar het christendom toegankelijk te maken voor zijn 
ongelovige tijdgenoten, ook al weet hij dat het christendom in de grond van de zaak 
cultuurkritisch is123. Hiermee is tevens gezegd dat La Saussaye op dit punt, meer 

119. Ibidem, 20.
120. Ibidem, 107-137, over de zonde.
121. Ibidem, 37.
122. Van Leeuwen, De betekenis van Fr.E.D. Schleiermacher, 113, heeft bezwaar tegen Haitjema, 

De richtingen, 86-87, die meent dat hier geen sprake is van een praktische aangelegenheid, 
maar dat La Saussaye geen afstand wil doen van de brede basis onder het wedergeboren 
leven. Naar mijn idee verdisconteert Haitjema in ieder geval te weinig de spanning die in het 
denken van La Saussaye aanwezig is, evenals de sterke nadruk op het onvoldoende van het 
algemeen zedelijk besef.

123. ‘Onmogelijk’, Overdenkingen 14 (1906) 169-192, aldaar 183, en ‘Christendom en kultuur. 
I’, OE 13 (1913) I, 217-237.
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dan Valeton, in de voetsporen van zijn vader is getreden. Het gevaar, dat de mens en 
zijn behoeften bepalen wat nog als openbaring kan gelden, is bij hem groter dan bij 
zijn Utrechtse ambtgenoot124.

4. de bIjzondere oPenbarIng

Inleiding

Hoewel La Saussaye aannam dat God zich ook buiten Israël en buiten Jezus Chris-
tus om openbaart, werd in de voorafgaande paragrafen duidelijk dat deze openba-
ring de mens niet tot een heilzame kennis van God brengt. Tussen christendom en 
cultuur bestaan wel aanrakingspunten, maar van een vloeiende overgang is geen 
sprake. Er moet naast aanknopingspunten gesproken worden van een breuk, zowel 
in moreel, noëtisch als in godsdienstig opzicht. Voor ware en heilzame kennis van 
God is een mens aangewezen op de bijzondere openbaring. In deze paragraaf wordt 
La Saussaye’s visie daarop beschreven. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed 
aan de bijzondere openbaring, aan de verhouding tussen openbaring en geschiede-
nis, en aan het bovennatuurlijk karakter van de openbaring.

De bijzondere openbaring

‘God voortijds veelmaal en op velerlei wijs tot de vaderen gesproken hebbende door 
de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon’. In deze 
woorden uit Hebreeën 1 vindt La Saussaye een ‘duidelijke en eigenlijk ook een 
volledige beschrijving der bijzondere openbaring’125. Deze bijzondere openbaring 
is Gods Woord tot mensen, geschonken door mensen in het volk Israël, en heeft als 
hoogtepunt Jezus Christus. In Hem is de openbaring voltooid. Daarbij tekent hij aan 
dat het geloof in de bijzondere openbaring niet mag leiden tot een veronachtzaming 
van de ‘gedachten Gods’ die in de natuurlijke orde zijn neergelegd. Een tweede aan-
tekening bij deze definitie van de bijzondere openbaring is dat deze wel voltooid, 
maar niet afgesloten is. Nooit zal de christelijke gemeente zich aan Jezus kunnen 
ontrekken, maar ‘de volheid van zijn leven is niet uitgeput; hijzelf heeft beloofd 
dat de Heilige Geest die uit het Zijne zou nemen daarin een bron zou openen van 
altijd nieuwe openbaring’126. De christelijke gemeente kan daarom nooit aan Jezus 
ontgroeien. Zij kan wel, en moet altijd, haar eigen verleden overtreffen.

124. Zie over Valeton bladzijde 53-58, voor La Saussaye Sr. Veenhof, Revelatie, 141-155.
125. De moderne mensch, 14.
126. Ibidem, 15.
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Deze uiteenzetting over de bijzondere openbaring vindt een logisch vervolg in Het 
christelijk leven, waar La Saussaye voor de ethiek drie kenbronnen aanwijst.
 Als eerste kenbron van de christelijke moraal noemt La Saussaye in zijn ethiek Je-
zus Christus127. Van de bekende scheiding tussen de historische Jezus en de Christus 
der kerk wil hij niets weten. Het gaat om Jezus Christus, ‘ziedaar van den aanvang 
den inhoud van ‘t christelijk geloof’128. Daarbij gaat het niet om de moraal van Je-
zus of om een dogma van of over hem, maar om zijn persoon. In zijn prediking gaf 
Jezus zichzelf. Deze openbaring kennen we vanuit de evangeliën als oorkonde daar-
van, en zij werpt haar schaduwen vooruit in de brieven van het Nieuwe Testament. 
Een voorbereiding van de openbaring in Jezus Christus vindt La Saussaye in het 
Oude Testament. De bijzondere openbaring, waarvan Jezus Christus het centrum is, 
heeft een geschiedenis, die is vastgelegd in Oude en Nieuwe Testament.
 Toch gaat de bijzondere openbaring niet op in de historische gestalte van Jezus. 
Evenmin is de Schrift de enige oorkonde van de openbaring. We hoorden reeds dat 
de bijzondere openbaring een voortgaande is. Daarom wordt ook de geschiedenis 
door La Saussaye onder de kenbronnen van de christelijke ethiek opgenomen. Het 
is dezelfde Geest die ook nu in de waarheid leidt. ‘Woorden als Joh. XIV,12, XVI, 
7-14 wijzen op een voortzettting van het werk van Jezus’129. Maar ook nu weer 
wordt aan die voortgang van de openbaring een grens gesteld. Nooit zullen de late-
re eeuwen zich van Jezus kunnen ontdoen. Het christelijk leven blijft, ook bij een 
voortgaande openbaring, altijd aan hem gebonden.
 Vanuit het geloof in de voortgang van de bijzondere openbaring is begrijpelijk dat 
La Saussaye, zij het met enige aarzeling vanwege mogelijke onstporingen, als derde 
de eigen geestelijke ervaring onder de kenbronnen van de ethiek rekende. Niet dat 
het christelijk bewustzijn zelf zijn inhoud schept, maar het ontvangt deze van God. 
In die zin putten wij volgens hem ook uit onze geloofservaring kennis van God. 
Dit is geen puur subjectivisme, want ook van deze kenbron is God de oorsprong. 
Evenmin is het individualisme, omdat de echte geloofservaring ons in de ‘gemeen-
schap des geloofs’ brengt. Voorzover het in de geloofservaring gaat om ervaringen 
die voor anderen niet toegankelijk zijn, wil hij ze niet onder de kenbronnen van de 
ethiek opnemen130.

Voor het geloof in de voortgang van de openbaring zijn bij La Saussaye twee motie-
ven aan te wijzen. Allereerst is het voor hem een manier om de historische afstand 
tussen Jezus en de gemeente van nu te overbruggen. Van deze afstand is hij zich 
blijkens vele uitlatingen bewust geweest. Onze ‘toestanden’ laten zich niet zon-

127. Het christelijk leven I, 14-32, aldaar 20 en 23.
128. Ibidem, 22. In ‘Het eeuwig evangelie en de historie’, in: J.M.S. Baljon e.a., Jezus Christus 

voor onzen tijd (Baarn 1908) 1-36, aldaar 12-14, gaat hij ook op dit thema in. Over dit artikel 
van La Saussaye schreef Valeton in een brief gedateerd 30 december 1908 aan zijn schoon-
zoon J.C. Helders dat hij het weinig bevredigend vond. Utrecht, Valeton-archief.

129. Ibidem, 27.
130. Ibidem 30-32. Haitjema, De richtingen, 92, ziet hierin invloed van Troeltsch, maar La Saus-

saye houdt veel sterker dan deze vast aan de historische openbaring in Jezus Christus. Zie De 
moderne mensch, 22-23, waar hij zich op dit punt uitdrukkelijk van Troeltsch distantieert.
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der meer tot de eerste eeuw herleiden. Dit betekent strijd en worsteling. Soms leidt 
deze strijd tot een verlies aan echtheid van het christelijk leven, soms leidt hij tot 
toepassingen waaraan de eerste gemeente niet kon denken131. De hiermee gepaard 
gaande spanningen heeft La Saussaye beschreven in zijn vierdelige artikel ‘Chris-
tendom en kultuur’ uit 1913. De spanning tussen christendom en cultuur zal zijn 
opgeheven wanneer het evangelie aan alle volkeren zal zijn verkondigd. Dan zal 
ook de bijzondere openbaring voltooid zijn132.
 Een tweede motief voor het geloof in de voortgang van de bijzondere openbaring, 
nauw met het vorige verbonden, vinden we in de wens van La Saussaye zich aan de 
zuigkracht van het historisme te onttrekken. Geloven, zo stelt hij ergens onder in-
stemmende verwijzing naar Herrmanns Der Verkehr des Christen mit Gott, is meer 
dan instemmen met kerkelijke dogmata. Gelovig zijn is leven met de opgewekte 
Heer. Jezus Christus zet zijn openbaring in het leven der gelovigen voort. Voor La 
Saussaye is Jezus Christus ook de directe bron van het moderne christelijke leven 
door zijn voortgaande openbarende werkzaamheid. Met andere woorden: het hui-
dige christendom is evenmin alleen historisch bepaald als het eerste christendom. 
Toen en nu is de openbaring Gods in Jezus Christus daarvan de eigenlijke oorsprong. 
Het geloof bestaat niet uit het aannemen van enkele historische feiten, doch uit een 
directe verhouding met God. De discipel tijdgenoot, zo sprak hij Kierkegaard graag 
na, staat niet verder van de bronnen van het christelijk geloof dan de twaalf eerste 
leerlingen van Jezus133. Maar dit betekent niet dat hij zich aan de historische openba-
ring in Jezus Christus en het getuigenis daarvan wil onttrekken. Daarmee neemt hij 
stelling tegen Troeltsch, die zijns inziens meende dat de bijzondere openbaring in 
het geloof zelf bestaat. Op die manier is het religieuze leven slechts door een zekere 
continuïteit met het verleden aan Jezus gebonden, en dat is volgens La Saussaye te 
weinig. ‘De meening dat men aldus het bovenwereldsche, het christelijke bereikt 
schijnt mij een illusie’134.

Openbaring en geschiedenis

De bijzondere openbaring, hoe uitgebreid ook, vindt haar centrum in de historische 
gestalte van Jezus Christus. Dit historisch centrum van het christelijk geloof was 
voor La Saussaye onmisbaar. Van een abstracte Christus-idee, geliefd in moderne 
kring, wilde hij niet weten. Het Woord is vlees geworden. Daarmee stoten we op 
een thema dat sedert het optreden van G.E. Lessing (1729-1781) een belangrijke rol 

131. Ibidem, 28-30.
132. ‘Zending’, Overdenkingen 5 (1897) 188-212, aldaar 193-194.
133. De moderne mensch, 28; Het christelijk leven I, 28.
134. Ibidem, 22-23. Ook hier ziet Haitjema, De richtingen, 91-92, invloed van Troeltsch. Wat La 

Saussaye wil vasthouden, is precies datgene wat volgens Berkhof de betekenis is van Käh-
lers begrip van het ‘Uebergeschichtliche’, namelijk ‘dass Jesus Christus nicht eine Gestalt 
der Vergangenheit ist, sondern jetzt tagtäglich im Namen seines Vaters die Bundesbeziehung 
zwischen Gott und Mensch zustande bringt und erhält’. Zie Berkhof, 200 Jahre Theologie, 
143. Door van openbaring te spreken gaat hij verder dan Kähler.
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in de theologie heeft gespeeld, namelijk de verhouding tussen absoluut en histo-
risch. In een artikel over het absolute uit 1903 brengt La Saussaye dit probleem 
terug tot twee centrale bezwaren tegen het geloof in Gods aanwezigheid in histori-
sche feiten. Het eerste bezwaar is dit: in het historisch verloop is geen plaats voor 
het absolute. Het tweede bezwaar formuleert La Saussaye als volgt: een historisch 
feit kan geen voorwerp van geloof zijn135.

Wat het eerste bezwaar betreft, merkt La Saussaye op dat we hier te maken hebben 
met grensbegrippen. ‘Wie van absolute feiten spreekt weet zeer goed dat absoluut 
en historie elkander uitsluiten’136. Daarmee bedoelt hij te zeggen dat deze typering 
geen vrucht van het denken is, ‘doch ik word genoopt zoo te spreken om een be-
schrijving te geven van het werk Gods in de wereld, waarin ik beide, voor mijn 
begrip onvereenigbare, zijden moet erkennen’137. La Saussaye kan Jezus Christus 
slechts beschrijven met behulp van het woord ‘absoluut’. In hem openbaart zich het 
eeuwige in de tijd. Nader verantwoorden kan hij dit niet.
 La Saussaye nam in dit artikel bewust afstand van Troeltsch, die de vraag naar het 
absolute trachtte te benaderen vanuit de godsdienstgeschiedenis. Maar dan komt 
men nooit tot het absolute, en Troeltsch blijft volgens La Saussaye in zijn historisme 
gevangen. Bovendien zoekt Troeltsch het absolute karakter van het christendom te 
handhaven of te bepalen. ‘Dit nu is iets anders dan het verbinden van het christelijk 
geloof met het feit der verlossing door Jezus Christus’138. Niet het christendom is 
voor La Saussaye absoluut – dat is één van de vele godsdiensten – maar datgene wat 
van het christendom de kern uitmaakt, de openbaring van het eeuwige in de tijd, is 
absoluut.
 Maar kan een historisch feit dan voorwerp van geloof zijn? Volgens velen gaat 
het niet aan de Jezus der geschiedenis te vermengen met de Christus des geloofs. 
Geloof en geschiedenis bestrijken verschillende terreinen en mogen niet met elkaar 
vermengd worden. Hierop antwoordt La Saussaye dat de geschiedwetenschap te 
kort schiet als het erom gaat de centrale betekenis van Jezus in het leven van de 
mensheid te verklaren. Bovendien benadert de geschiedwetenschap het verleden 
slechts door ‘uitwendig onderzoek’. Zij blijft altijd aan de buitenkant van de feiten 
staan. De historische fenomenen worden soms beter verstaan ‘door een inwendig 
gevoel’139. Vandaar dat hij kan zeggen: ‘dat de verlossing door Jezus Christus aan-
gebracht geen idee is, maar een feit, dat in hem is de historische openbaring Gods: 
dit alleen verklaart zijn optreden, zijn dood en opstanding; en dit wordt door het 
geloof erkend’140. Met andere woorden: de geschiedwetenschap schiet in de ver-
klaring van het optreden van Jezus en de gevolgen daarvan tekort. Het ‘wezen des 
christendoms’ ligt niet geheel en al open voor godsdiensthistorisch onderzoek. 

135. ‘Het absolute’ (1904), Geestelijke stroomingen, 339.
136. Ibidem, 340.
137. Ibidem. Bavinck, ‘Het dualisme in de theologie’ (1887), Kennis en leven, 153, wijst op Lip-

sius als de geestelijke vader van het gebruik van het woord ‘grensbegrip’.
138. Ibidem, 341.
139. Ibidem, 343.
140. Ibidem. Zie ook ‘Christendom en kultuur. I’, OE 13 (1913) 217-237, aldaar 223.
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Er is een kern, een oorsprong, die zich daaraan onttrekt. En alleen vanuit het geloof 
in die oorsprong kan een bevredigende verklaring van het optreden van Jezus Chris-
tus worden gegeven.

Het is voor La Saussaye de figuur van Jezus geweest, die hem er toe bracht in hem 
de openbaring van het eeuwige in de tijd aan te nemen. Elders wijst hij ter verdedi-
ging van het geloof in het absolute karakter van het christelijk geloof op de geloof-
servaring, ‘waarin God als de groote realiteit van het leven gekend wordt’141. Die 
ervaring is geen tweede, zelfstandige macht naast Jezus Christus, maar het gevolg 
van zijn voortgaande openbaring. Dat is uiteindelijk hetgeen hem overtuigd heeft 
van de openbaring van het eeuwige in de tijd. En bij al zijn waardering voor de 
godsdiensthistorische benadering van het christelijk geloof ziet hij in het geloof en 
de geloofservaring de uitweg uit het opdoemend relativisme. Het is het bewijs van 
Hebreeën XI:1 dat voor de gelovigen de ‘hogere wereld’ ontsluit, en de gelovige 
overtuigt van het absoluut karakter van het christelijk geloof142.

Het bovennatuurlijk karakter van de openbaring

La Saussaye kan in etymologische zin des woords supranaturalist genoemd wor-
den. Illustratief hiervoor is de eerste stelling die hij aan zijn proefschrift toevoegde: 
‘Het geloof aan de wonderen in de Evangeliën verhaald rust op het geloof in Jezus, 
niet omgekeerd’143. Daarmee bakent hij zijn positie af zowel ten opzichte van de 
modernen als ten opzichte van Doedes en Van Oosterzee. De uitvoerigste verant-
woording van zijn geloof in de transcendentie Gods gaf La Saussaye in 1877, toen 
hij zich mengde in de discussie over de wet op het hoger onderwijs van 1876. Deze 
discussie werd bij veel theologen een discussie over het wetenschappelijk karakter 
van de theologie. Wil de theologie nog meetellen in de kring der wetenschappen, 
dan mag zij niet in strijd zijn met het wereldbeeld van de natuurwetenschappen. 
Wordt dit aanvaard, bijvoorbeeld met behulp van een scheiding tussen levens- en 
wereldbeschouwing, dan wordt de geloofservaring tot een autonome grootheid, die 
nergens dan in het hart zelf haar bronnen heeft, en die daardoor ook niet getoetst 
kan worden. La Saussaye heeft die weg niet willen bewandelen. Hij trachtte wereld- 
en levensbeschouwing te verenigen. Daarvan is het genoemde artikel uit 1877 een 
goed voorbeeld144.
 In dat artikel betoogt La Saussaye dat de oude supranaturalistische zuurdesem uit 
de theologie verwijderd moet worden. De theologie dient nadruk te leggen op wat 
de samenhang tussen het goddelijke en het menselijke kan doen uitkomen145. De 

141. ‘Zekerheid en twijfel’ (1893), Geestelijke stroomingen, 148.
142. ‘De absoluutheid des christendoms’, Eltheto 68 (1913-1914) 5.
143. Methodologische bijdrage, 113.
144. ‘Het wetenschappelijk karakter der theologie’, STT 3 (1877) 125-158.
145. Ibidem, 137-138. In dit verband worden de namen van Schleiermacher, Rothe en D. Chante-

pie de la Saussaye genoemd.
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kloof tussen God en wereld zoals die in het klassieke supranaturalisme verwoord 
werd, was hem veel te groot. Het ging hem om de samenhang tussen het goddelijke 
en het menselijke, zonder dat de transcendentie Gods geloochend wordt. Dit roept 
de vraag op – en daarover ging het rond 1876 – of de theologie, bij de handhaving 
van de transcendentie Gods, nog wel een wetenschap is. La Saussaye wil met het 
positivisme erkennen dat de wetenschap slechts eindige oorzaken kent, maar dit 
betekent niet dat de wetenschap oneindige oorzaken loochent, wel dat zij alleen 
datgene kent en beschrijft wat hier op aarde geschiedt. Dat geldt ook voor de theo-
logie. Daarom is het object van de theologie God voorzover Hij zich openbaart. De 
theologie is de wetenschap van het ‘theanthropische’146.
 Dit object van de theologie wordt slechts gekend in het geloof. Ook dat maakt de 
theologie niet onwetenschappelijk. Onwetenschappelijk is slechts de wetenschap 
die niet uitsluitend aan haar object is verbonden. Het feit der openbaring zelf valt 
echter niet te bewijzen, het is boven alle twijfel verheven. In dit opzicht verschilt de 
theologie van andere wetenschappen: haar object is niet met de vinger aan te wijzen. 
Desondanks tracht La Saussaye het bestaan van dit object plausibel te maken. In dat 
verband wijst hij erop dat het onjuist is alleen het bestaan van datgene aan te nemen 
dat door de zintuigen wordt geregistreerd. Het koninkrijk Gods wordt op ‘geeste-
lijke wijze gespeurd’. ‘Dat allen de natuur waarnemen, en niet allen het koninkrijk 
Gods, kan ook niet als bezwaar gelden; want dat het orgaan om het Godsrijk te 
erkennen bij vele menschen in onbruik is geraakt, bewijst niets tegen de werke-
lijkheid van hetgeen door dat orgaan wordt waargenomen’147. Het gevolg hiervan 
is wel dat er op het gebied van de theologie meer ruimte is voor het individuele, 
het wisselende, het subjectieve dan op dat der natuurwetenschappen. Toch wil La 
Saussaye niet toegeven dat het verschil in object en in wijze van kennen tussen de 
theologie en de andere wetenschappen leidt tot een verschil in wetenschappelijke 
methode. Er is slechts één wetenschappelijke methode. Die mag echter niet kortweg 
vereenzelvigd worden met de methode der natuurwetenschappen omdat dan het 
verschil tussen ‘geestelijke en uitwendige empirie’ over het hoofd wordt gezien148. 
Met andere woorden: de geloofservaring getuigt van de realiteit van het object van 
de theologie, en die ervaring is een overtuigend bewijs.
 Aan het slot van het artikel gaat La Saussaye in op de vraag naar het wonder. Hij 
wil in het wonder geen ‘bovennatuurlijke werking zonder samenhang met het na-
tuurverband’ zien149. Een dergelijk wonderbegrip kan de theologie niet aanvaarden. 
Een betere omschrijving van het wonder vindt hij in die omschrijving die de nadruk 
legt op de ‘ethisch-dynamische werking’ van het wonder. Dit begrip is ontleend aan 
de theologie van zijn vader, waarbij ‘ethisch’ wijst op de openbaring van geestelijk 
leven, en ‘dynamisch’ omschreven wordt als openbaring van de vatbaarheid van 
de natuur voor geestelijke invloeden150. Op die manier wordt het wonder synoniem 
146. Ibidem, 139.
147. Ibidem, 142.
148. Ibidem, 150.
149. Ibidem, 154.
150. Ibidem. Hij verwijst naar D. Chantepie de la Saussaye, Een woord van toelichting naar 

aanleiding der recensie van Pierson over de inaugureele oratie van dr. J.I. Doedes (Leiden 
1859) 62.
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met de vernieuwing van de natuur, en gaat het niet zozeer om enkele opvallende 
gebeurtenissen.

Met dit artikel, waaruit onmiskenbaar de invloed van zijn vader spreekt, tracht La 
Saussaye een empirisch fundament te geven aan zijn supranaturalisme. Het is in 
feite één groot protest tegen de positivistische tendenties van zijn dagen. Daarbij 
is zijn nadruk op het geloof als kenmiddel van beslissend belang. Dit wordt – on-
der verwijzing naar de gewetensopvatting van zijn vader – op één lijn gesteld met 
de zintuigelijke waarneming, volgens Noordmans een zeer naturalistische getinte 
opvatting van het geloof151. In latere jaren heeft hij dat op deze manier niet meer 
gedaan, zonder overigens ooit toe te geven dat theologie geen wetenschap is, of 
dat theologie kan bestaan zonder het geloof in de zich openbarende, transcendente 
God. Dat deze God gekend wordt door het geloof, heeft hij ook in latere jaren bele-
den. Nog in 1910 schreef hij dat dit geloof het orgaan is ‘waarmede wij kennen en 
ontvangen, het oog, waarmede wij zien’152. Maar dan ontbreekt de gelijkschakeling 
met het kennen uit de natuurwetenschappen, zoals hij dit in 1877 voorstond. Voor 
deze manier van kennen eist hij nu geen wetenschappelijk karakter op, geloof en 
wetenschap hebben ieder hun eigen terrein. Dit gaat gepaard met een toenemend 
besef van het paradoxaal karakter van het christelijk geloof. In dit verband worden 
door hem de namen van Ritschl en zijn volgelingen en van Kierkegaard genoemd153.

Ook al kan La Saussaye in de etymologische zin van het woord supranaturalist 
genoemd worden, toch scheidde een grote kloof hem van het klassieke suprana-
turalisme. Dit wordt zichtbaar wanneer we naar zijn visie op de geschiedenis van 
de godsopenbaring kijken. Dan blijkt dat zijn aandacht voor de psychologische en 
historische factoren die het godsdienstig leven bepalen groot was, en dat de samen-
hang tussen God en wereld door hem sterk benadrukt werd. Aan speculaties over 
God had La Saussaye weinig behoefte. Hij zocht God te kennen zoals Hij zich 
in onze werkelijkheid openbaart. Hij kon het christendom niet alleen bestuderen 
vanuit een dogmatisch standpunt. Als historisch factum moet het christendom voor-
zover mogelijk met wetenschappelijke middelen bestudeerd worden. Deze zin voor 
het historische scheidde hem van J.T. Beck, voor wie hij overigens wel waardering 
kon opbrengen154. La Saussaye’s boek Het christelijk leven getuigt van het grote 
belang dat hij hechtte aan de psychologie als hulpwetenschap van de theologie. 

151. Ibidem, 150, waar hij verwijst naar D. Chantepie de la Saussaye, ‘Empirisch of ethisch’, 
Ernst en vrede 6 (1858) 192-247, aldaar 193, en idem, Woord van toelichting, 76, waar zijn 
vader spreekt over het geweten als orgaan om de geestelijke wereld waar te nemen. Zelf doet 
hij dat behalve hier onder meer in Het christelijk leven I, 92. Noordmans, ‘Ontwikkeling en 
toekomst van de ethische theologie’, Verzamelde werken III, 435-481, aldaar 465. Noord-
mans wijst er wel op dat ook La Saussaye Sr. zo over het geloof kan spreken. W. Scheffer, 
‘Ethische theologie’, De Tijdspiegel (1878) II, 233-244, aldaar 236, spreekt over de tol die 
hier betaald wordt aan de empirische richting.

152. Het christelijk leven I, 30.
153. Illustratief is vooral zijn oratie De taak der theologie.
154. Het christelijk leven I, 21.
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Toch worden aan geschiedenis, psychologie en godsdienstwetenschap grenzen ge-
steld.
 De geschiedwetenschap kan de oorsprong van het christendom niet verklaren. 
Zij kan ons veel leren over de ontwikkeling van het oudste christendom, maar niet 
over de oorsprong daarvan. Allerlei pogingen dit wel te doen en het christendom 
geheel af te leiden uit zijn wereldse samenhang zijn mislukt. ‘Wij kunnen Jezus niet 
verklaren’155.
 Eenzelfde grens stelde La Saussaye aan de godsdienstwetenschap. Hij weigerde 
de godsdienst louter uit historische omstandigheden en psychologische aanleg te 
verklaren. ‘Vielmehr gilt uns die Religion als aus dem Wesen des Menschen hervor-
gegangen, unter Einflüssen und Umständen, worin Gottes Activität sich bethätigte, 
ohne dass wir aber die Form und die Verhältnisse, worin dies geschah, bestimmen 
können’156.
 Zoals het is met de geschiedwetenschap en de godsdienstwetenschap, zo is het 
ook met de psychologie. La Saussaye begint het deel van zijn ethiek, dat handelt 
over aanleg en bestemming van de mens, met een beschouwing over de waarde van 
de religieuze psychologie. Maar al aan het begin van deze beschouwing spreekt hij 
uit dat er in de geloofservaring gegevens liggen, die niet uit algemeen psychologi-
sche gezichtspunten te verklaren zijn157. De oorsprong van het christelijk leven ligt 
in God158.

Met deze benadering moest La Saussaye wel in botsing komen met zijn moderne 
tijdgenoten. Behalve in bovengenoemd artikel over het wetenschappelijk karakter 
van de theologie trad hij rechtstreeks in gesprek met zijn moderne tijdgenoten in 
zijn artikel over ‘Modern christendom’ uit 1880159. Daarin brengt hij het verschil 
tussen moderne en conservatieve theologen terug tot een verschillende houding te-
genover de cultuur. Concluderend stelt La Saussaye dat de nieuwe wereld- en le-
vensbeschouwing voor de moderne theoloog de grondslag is waarop hij bouwt, en 
de toetssteen waarnaar hij oordeelt. La Saussaye daarentegen wil zijn geloof noch 
van de wetenschap noch van het moderne bewustzijn in het algemeen afhankelijk 
stellen. Waar dit wel gebeurt, komt het zijns inziens tot een verminking van het 
christelijk geloof. Hij besefte dat het evangelie in de grond van de zaak strijdig is 
met de tijdgeest. En hij houdt liever aan het evangelie vast dan het prijs te geven 
aan de cultuur. Wij ‘spreken het als onze overtuiging uit, dat er geen andere bron 
van kracht, waarheid, troost en blijmoedigheid is als bij dien levenden God dien wij 
door J.C. kennen’160.

155. ‘Christendom en kultuur I’, OE 13 (1913) II, 224.
156. Lehrbuch I, 24.
157. Het christelijk leven I, 39 en 247-268. Deze visie spreekt reeds uit zijn behandeling van de 

Paulinische theologie. Zie ‘Bijdragen tot de geschiedenis der Paulinische theologie. II. Pau-
lus en zijn evangelie’, STT 1 (1875) 93-121, aldaar 99-101.

158. Het christelijk leven I, 180-183.
159. ‘Modern christendom’, STT 6 (1880) 285-302. Naar aanleiding van F.W. Rauwenhoff, ‘Ide-

alisme zonder ideaal’, TT 14 (1880) 1-26, en A.D. Loman, ‘Antiek en modern christendom’, 
G 44 (1880) II, 26-59.

160. Ibidem, 302.
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Van de moderne reacties op het oeuvre van La Saussaye noem ik slechts die van 
P.H. Ritter. Hoewel deze leerling van Kuenen veel moois in Het christelijk leven 
vond, kwam hij toch tot een fundamentele kritiek. Hij meent dat de fout van La 
Saussaye’s boek ligt in het apriorisme dat er uit spreekt. ‘Dat het Christelijk leven 
het ware leven is, en wel het Christelijk leven supranatureel opgevat, wordt ons 
gezegd, maar wordt ons niet bewezen’161. Daarin heeft Ritter ongetwijfeld gelijk. 
Maar op dit punt, zo wist La Saussaye, stond zijn ja tegenover het nee van de mo-
dernen. Hier scheiden zich de wegen162.

Conclusie

Het meest opvallende in het hier beschreven thema is La Saussaye’s visie op de 
voortgaande openbaring. Daarmee wordt onmiskenbaar een zwaar accent gelegd 
op de gelovige, daar de bijbel hier slechts in zeer beperkte mate als ‘begeleidende 
canon’ kan functioneren. Daarin openbaart zich een verschil met Valeton, bij wie 
dit thema geen rol speelt, en die zich sterker dan La Saussaye lijkt te binden aan de 
Schrift163.

5. de InHoud Van de oPenbarIng. Het dogma

De inhoud van de openbaring

‘Leven gaat vóór waarheid; God openbaart geen waarheden, die dan daarenboven 
beleefd worden; Gods openbaring is mededeeling van leven, dat dan tot bewustzijn 
komt, vastgelegd wordt in stellingen: een dogma is de neerslag van leven’164. In dit 
citaat ligt de gehele visie van La Saussaye op de inhoud van de openbaring en de 
waarde van het dogma opgesloten. Het is één groot protest tegen de traditionele 
voorstelling van de inhoud van de openbaring als leer, en dus tegen het intellectua-
lisme in de theologie. Daarmee wordt duidelijk hoezeer Schleiermacher en de door 
hem beïnvloede theologen La Saussaye gevormd hebben.

La Saussaye behandelt de inhoud van de openbaring wanneer hij in zijn ethiek 
spreekt over de kenbronnen van de christelijke ethiek165. De stof van de ethiek is 
Gods openbaring in Jezus Christus. De ethicus richt zich daarom tot de bijbel als 
getuigenis van die openbaring. La Saussaye verzet zich echter tegen de mening als-

161. P.H. Ritter, ‘Christiana morum disciplina, TTT 9 (1911) 491-520, aldaar 516.
162. ‘Het absolute’ (1903), Geestelijke stroomingen, 310.
163. Zie voor Valeton bladzijde 73-76.
164. Het christelijk leven I, 15.
165. Ibidem, 14-32.
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of de Heilige Schrift een ‘samenhangende leeropenbaring’ bevat. Daarmee verzet 
hij zich onder anderen tegen de met name genoemde J.T. Beck. Deze doet het voor-
komen alsof de openbaring geen geschiedenis heeft. La Saussaye was daarvan nu 
juist sterk doordrongen. De oorkonde van de openbaring getuigt van velerlei denk-
beelden, toestanden, gevoelens, ontstaan in verschillende tijden. De eenheid van 
de Schrift ligt niet in de weergave of ontwikkeling van een consistent (zedelijk) 
leerstelsel, maar hierin, dat zij de geschiedenis bevat van Gods leidingen met zijn 
volk en de menselijke reactie daarop. ‘God heeft geen waarheden afgekondigd of 
wetten voor alle tijden. God heeft zijn leven medegedeeld’166. Het middelpunt van 
dat meegedeelde goddelijke leven is Jezus Christus, ‘ziedaar de bron der christe-
lijke ethiek’167. Jezus zelf is de inhoud van de openbaring, niet zijn leer, niet zijn 
moraal. Openbaring is mededeling van goddelijk leven. Waar La Saussaye in de 
Schrift ‘leerstellingen’ tegenkwam, heeft hij deze beschouwd als reflectie op het 
meegedeelde goddelijke leven. De leer in de Schrift is in de kern van de zaak ge-
loofservaring. Vandaar ook dat La Saussaye geen dogmatische studies over Paulus 
geeft, hoeveel dogmatische thema’s er ook door La Saussaye naar aanleiding van de 
Paulinische brieven behandeld worden168.

Antropologie

Als antropologische pendant van wat La Saussaye over de inhoud van de openba-
ring opmerkt, vinden we in zijn ethiek uitlatingen over het wezen van de (godsdien-
stige) mens. In de paragraaf over hart en geweten stelt hij dat de godsdienstgeschie-
denis aantoont dat de cultus fundamenteler is dan de leer169. Aan de basis van het 
handelen en de voorstellingen van de mens liggen allerlei emoties en stemmingen, 
en deze bepalen ook het denken. ‘Onze voorstellingen, denkbeelden behooren al-
tijd tot de periferie van ons wezen, niet tot het middelpunt’170. Elk denksysteem 
heeft echter de neiging die periferie tot centrum te maken. Daarom is velen de 
stelling dierbaar: intellectus praecedit voluntatem. La Saussaye benadrukt dat het 
verstand slechts ‘voertuig is voor het leven’. Later, in de paragraaf over de beke-
ring, komt hij hierop weer terug, en stelt hij de vraag waarop het geloof nauwer 
betrekking heeft: op het verstand, het gevoel of de wil. Opnieuw klinkt dan in zijn 
ethiek het protest tegen de overwaardering van het verstand. Het ‘kennen’ in de Jo-
hanneïsche geschriften bijvoorbeeld is allerminst intellectualistisch bedoeld. Even-
min is het geloof een zaak van het gevoel, hoe belangrijk dit ook is. En waar de 
wil tot de kern van het godsdienstig geloof wordt verheven, dreigt het gevaar dat 

166. Ibidem, 21.
167. Ibidem, 22.
168. Zie onder meer ‘Bijdragen tot de geschiedenis der Paulinische theologie. II. Paulus en zijn 

evangelie’, STT 1 (1875) 93. Vaker dan door Valeton wordt de inhoud van de openbaring 
door La Saussaye omschreven als ‘leven’.

169. Het christelijk leven I, 72-92, aldaar 74.
170. Ibidem.
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de godsdienst wordt tot de weerkaatsing van onze menselijke behoefte. La Saussaye 
weigert een keuze te doen tussen verstand, hart en wil, zij zijn ‘vereenigd in onze 
persoonlijkheid, zij werken wederkeerig op elkander terug; zoodra de mensch be-
keerd wordt en met het hart gelooft, zijn zij alle er bij betrokken, de eene zijde meer 
en anders dan de andere, maar geene blijft er buiten’171.

Dogma en dogmatiek

In samenhang met zijn visie op de inhoud van de openbaring en het wezen van 
de godsdienstige mens heeft La Saussaye telkens gewezen op het gevaar van in-
tellectualisme in de theologie, dat tot een overwaardering van de dogmatiek leidt. 
Dit inzicht in de aard van de openbaring en de gevolgen daarvan voor de plaats 
van de dogmatiek en het dogma werd bovendien nog versterkt door hetgeen hij 
van de godsdienstwetenschap had geleerd. Zij bracht aan het licht dat dogma’s, 
hoe noodzakelijk ook om de vroomheid leiding te geven, nooit een adequate uit-
drukking zijn van religieuze waarheid172. Tevens vond hij een bevestiging van zijn 
visie in de theologische arbeid van Schleiermacher. Hij noemde het diens grote 
verdienste dat hij godsdienstige overtuigingen verklaard heeft als uitingen van het 
christelijk bewustzijn173. Noch het wezen van de godsdienst noch de inhoud van 
de openbaring valt samen met de kerkelijke dogma’s. Daarom kon La Saussaye 
hier en daar bekende dogma’s uit de christelijke traditie hekelen. Sprekend over 
het beeld Gods heeft hij het over een terrein ‘waar de begrippen-mythologie der 
kerkelijke dogmatieken’ welig tiert174. Het vraagstuk van supra- of infralapsarisme 
was hem vreemd175. En hij achtte het een verminking van de christelijke vroomheid 
Gods liefde in Jezus Christus te binden aan juridische termen, zoals dat in Cur Deus 
homo gebeurt176. Veel belangrijker dan dogmatische of kerkelijke geschillen was 
voor hem de vraag hoe aan de ‘kinderen van deze eeuw’ het evangelie te predi-
ken177. Roessingh heeft er echter terecht op gewezen dat dogmatisme niet de enige 
vijand was van La Saussaye, ook het relativisme was dat178. La Saussaye wist dat 

171. Ibidem, 235.
172. ‘Die vergleichende Religionsforschung’(1897), Portretten en kritieken, 343-344. Zie tevens 

Het christelijk leven I, 74.
173. Afscheids-college, 14. Zie ook ‘Paulus, Augustinus en Luther’, Overdenkingen 14 (1906) 

246-256 en ‘Christendom en kultuur. IV’, OE 13 (1913) IV 193-217, aldaar 198-201.
174. Het christelijk leven I, 63.
175. Ibidem, 178-179.
176. Ibidem, 286.
177. ‘Jezus of Barabbas’, Overdenkingen 15 (1907) 44-64, aldaar 46.
178. Roessingh, ‘Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye’ (1920), Verzamelde werken II, 467-468. 

Anders Haitjema, De richtingen, 82, die hier, net als bij Valeton, spreekt over een agnosti-
sche ‘Grundposition’. Zie voor Valeton en mijn commentaar op dit verwijt bladzijde 70. La 
Saussaye preludeert als het ware op dit verwijt in ‘Zekerheid en twijfel’ (1893), Geestelijke 
stroomingen, 153.
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in de godsdienst ook het verstand zijn rechten had179. Als neerslag van leven dient 
het dogma om de gelovige een verklaring en bevestiging te schenken van zijn gees-
telijk bezit180. Het dogma is de verstandelijke uitwerking van hetgeen het geloof 
van de openbaring verstaat181. Daarom kon La Saussaye waarschuwen tegen een 
smalend neerzien op het dogma182. Tevens meende hij dat de leer niet buiten Gods 
leiding om ontstaan is, hoewel zij altijd alleen maar waarde heeft voor de tijd waarin 
zij ontstaan is183.
 Er zijn dus niet alleen maar kritische opmerkingen over het dogma en de dog-
matiek in het oeuvre van La Saussaye te vinden. Wel is er bij hem sprake van een 
vergaande relativering van het dogma en de dogmatiek. Omdat de leer niet tot het 
hart van de openbaring behoort, moest La Saussaye wel waarschuwen tegen een 
overschatting van de leer. De fout van alle scholastiek is zijns inziens dat zij de blij-
vende inhoud met de wisselende vorm heeft vereenzelvigd. In die denkwijze wordt 
het voorgesteld alsof het dogma zelf geopenbaard is. En vanuit deze relativering, die 
het dogma terugbrengt tot zijn existentiële kern, wordt begrijpelijk dat La Saussaye 
kon stellen dat noch Thomas, noch Calvijn of Luther het antwoord hebben op de 
vragen van onze tijd184. De prediking dient altijd te geschieden in moderne taal, die 
verstaanbaar is voor de tijdgenoot185. Dit heeft La Saussaye trachten te doen, in het 
besef dat het in de theologie gaat om uitdrukkingen ‘voor wat nooit volkomen zal 
kunnen uitgesproken worden’186.

Dogmatiek en ethiek

Dogmatiek en ethiek waren volgens La Saussaye nauw op elkaar betrokken. De 
scheiding tussen dogmatiek en ethiek achtte hij onjuist, hoewel een afzonderlijke 
behandeling van beide vakken zijn voorkeur had. Maar juist dan blijkt hoezeer in-
delingen vaak uiteenrukken wat bij elkaar behoort. De leer van de zonde bijvoor-
beeld moet zowel in de dogmatiek als in de ethiek behandeld worden. Daardoor 
zijn doublures in de behandeling van dogmatiek en ethiek onvermijdelijk, hoewel 
de ethiek meer het leven, de dogmatiek meer de kerkelijk gefixeerde leer behan-
delt. Bovendien moet de ethiek niet dogmatisch, maar de dogmatiek wel ethisch 
behandeld worden. Het gaat erom in de dogma’s de levenswaarheid te vinden die 

179. Het christelijk leven I, 235. Ook ‘Redevoering’, SWV 27 (1890) 136.
180. ‘Zekerheid en twijfel’ (1893), Geestelijke stroomingen, 148.
181. ‘Het eeuwig evangelie en de historie’, in: Baljon e.a., Jezus Christus voor onzen tijd, 21; Het 

christelijk leven I, 15.
182. ‘Christendom en kultuur. II’, OE 14 (1913) IV, 447-449. Zie tevens ‘Zalig worden’, Over-

denkingen 6 (1898) 205-264, aldaar 231-232.
183. Ibidem, 447. Zie tevens ‘Het eeuwig evangelie en de historie’, in: Baljon e.a., Jezus Christus 

voor onzen tijd, 17.
184. De taak der theologie, 8.
185. ‘Het eeuwig evangelie en de historie’, in: Baljon e.a., Jezus Christus voor onzen tijd, passim.
186. De taak der theologie, 12. Soortgelijke uitlatingen vinden we onder meer in ‘Zekerheid en 

twijfel (1893), Geestelijke stroomingen, 153; ‘Redevoering’, SWV 27 (1890) 140-141.
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geopenbaard is. Of, omgekeerd, het is de taak van de dogmatiek het medegedeelde 
goddelijke leven intellectueel te verwoorden187.

Conclusie

La Saussaye heeft de godsdienst niet tot het morele beperkt, hoewel dit bij hem een 
zwaar accent kreeg. Daarin verschilde hij van zijn moderne tijdgenoten. Hij erken-
de de waarde van het dogma en de dogmatiek, want het geopenbaarde goddelijk 
leven raakt de gehele menselijke persoonlijkheid. Er ‘is een leer van God, schoon 
alleen op den bodem des geloofs’188. In het dogma zocht hij naar de existentiële 
kern waarvan het dogma de uitdrukking is. Deze kern is geopenbaard. Waarheid 
was voor La Saussaye geen intellectueel, maar een existentieel begrip. Daarin ver-
schilde hij van mening met zijn gereformeerde tijdgenoten. A.G. Honig bijvoor-
beeld hield tegenover La Saussaye staande, met een beroep op het Wörterbuch der 
neutestamentlichen Gräcität van Cremer, dat waarheid in het Nieuwe Testament 
geen ethisch, maar een intellectueel begrip is189. Voor hem was de dogmatiek dan 
ook de systematische uiteenzetting van de (intellectuele) kennis die God ons aan-
gaande Zichzelf en Zijn werken in de bijbel openbaart190. Voor La Saussaye was 
dogmatiek de moeizame poging het onuitsprekelijke te verwoorden. Dit besef 
heeft de werkwijze van La Saussaye in sterke mate bepaald. Critici van zijn boek 
Het christelijk leven hebben erop gewezen hoezeer het daarin soms ontbreekt aan 
scherp omlijnde begrippen, en hoe vaak hij een probleem van verschillende zij-
den beziet zonder daarbij een afgeronde en duidelijke keuze te maken191. Dit was 
voor La Saussaye geen zaak van een genuanceerde, wetenschappelijke benadering, 
maar veeleer iets dat uit zijn existentie als gelovige voortkwam. ‘Mij verklaart geen 
wijsgeerig of kerkelijk stelsel of dogma het christelijk leven’192. Hij wilde geen 
‘kwesties’ oplossen, doch het leven zelf benaderen, ‘waarvan zoowel de verschijn-
selen als de theorieën slechts de hieroglyphen zijn’193. Zelfs voor zijn eigen opinies 
wenst hij het harnas niet aan te trekken194. Wellicht speelde tevens een rol dat hij 

187. Het christelijk leven I, 14-16. In ‘De theologie van Ritschl’, TS 1 (1884), 277, schrijft hij: ‘In 
elk geval zal het hoogst moeilijk zijn het plus dat het religieuze bij het zedelijke voegt met 
duidelijke woorden te beschrijven’.

188. ‘Zekerheid en twijfel’ (1893), Geestelijke stroomingen, 148.
189. Honig, “Ethisch” of Gereformeerd, 48-50. Zie van La Saussaye onder meer De taak der 

theologie, 8, waar hij onderscheid maakt tussen de eeuwige kern en de wisselende vorm van 
het dogma.

190. Ibidem, 73.
191. Hij reageert daarop in het woord vooraf van het tweede deel. Deze kritiek is onder anderen 

uitgesproken door G. Hulsman in zijn brochure Het ethisch beginsel, 48-49. Dezelfde werk-
wijze treft men in het Lehrbuch hier en daar aan. Zie daarover de recensie van Tiele TT 22 
(1888), 353.

192. Het christelijk leven II, vi.
193. Ibidem.
194. Het christelijk leven I, viii.
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zijn eigen tijd heeft ervaren als een tijd die weinig geschikt was voor het creëren van 
streng afgebakende theologische richtingen195.
 Tenslotte heeft deze visie op de inhoud van de openbaring tevens gevolgen voor 
de encyclopedie. Dat is althans de conclusie die La Saussaye zelf daar aan verbon-
den heeft. De basis van de theologie is de ethiek, de dogmatiek is daarvan de kroon. 
Maar daarmee is niet gezegd dat de dogmatiek ethiek is geworden196. De dogmatiek 
bestrijkt een ander, voor hem minder fundamenteel terrein, omdat hij de inhoud van 
de openbaring als leven aanduidt.

6. oPenbarIng en HeIlIge sCHrIft

Inleiding

Waar gewezen wordt op de geloofservaring als kenbron van de ethiek, en als het 
meest overtuigende argument voor de waarheid van het christelijk geloof, komt als 
vanzelf de vraag naar de plaats van de Schrift naar voren. Welke waarde hechtte 
La Saussaye aan de bijbel? Over dit thema handelt deze paragraaf. Tevens wordt 
aandacht geschonken aan La Saussaye’s houding tegenover de historisch-kritische 
benadering van de bijbel.

De Schrift als oorkonde van de openbaring

De bijbel is voor La Saussaye oorkonde, getuige van de openbaring. Hij is geens-
zins zelf openbaring. Kenbron van de ethiek is Gods openbaring in Christus, en van 
die kenbron is de bijbel getuige. Daarom is de bijbel voor kennis van het christelijk 
leven onmisbaar. De stof voor de ethiek ligt echter in de bijbel niet gereed. ‘Zij 
moet gevonden, geschift, bewerkt worden’, want uit de Schrift komen ons uiteen-
lopende ‘toestanden’, ‘gevoelens’ en ‘denkbeelden’ tegemoet197. Er is veel verschil 
in vroom gevoel en zedelijke maatstaf in de verschillende bijbelboeken. De eenheid 
van de Schrift ligt dan ook niet in een vaste zedelijke maatstaf of in een consistente 
ontwikkeling van een leerstelsel. Die eenheid ligt hierin dat de Schrift de geschie-
denis van Gods ‘leidingen’ met zijn volk en met enkele mensen bevat. Deze ‘lei-
dingen’ roepen als echo het geloof op. ‘Voor ons is die echo de drager van Gods 

195. ‘De theologie van Ritschl’, TS 1 (1884), 261. In De moderne mensch, 3-4, beklaagt hij zich 
erover dat er in zijn dagen niemand is als Schleiermacher. Zo ook in De taak der theologie, 
19-20.

196. Over de verhouding van beide vakken zie men G.Th. Rothuizen ‘Wat is christelijke ethiek? 
Een hoofdstuk uit de theologische encyclopedie’, GTT 67 (1967) 259-280, met aandacht 
voor de positie van La Saussaye. Zie ook idem, ‘Materieel of formeel, een encyclopedische 
discussie’, GTT 86 (1986) 101-120.

197. Het christelijk leven I, 21.
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openbaring in de Schrift’198. De Schrift is dus een vrucht van de geloofservaring, die 
op haar beurt de reactie is op de openbaring.
 Deze geloofservaring getuigt in de evangeliën van het middelpunt der openbaring 
Jezus Christus, maar ook de overige nieuwtestamentische geschriften leveren voor 
de beschrijving van het christelijk leven ‘kostelijke bijdragen’. ‘Wij hooren hier de 
uitingen van het leven, doorademd van liefde tot Jezus, gedragen door hoop op hem, 
werkende in zijne kracht’199. Een direct getuigenis van het middelpunt der openba-
ring vormen zij dus niet. Sterker nog dan de evangeliën getuigen zij ervan wat het 
geloof in Christus voor zijn volgelingen heeft betekend. Evenmin is het Oude Tes-
tament een direct getuigenis van het middelpunt der openbaring. La Saussaye meent 
dat het Nieuwe Testament enerzijds nadruk legt op hetgeen in het Oude Testament 
‘afgeschreven, voorafgebeeld en aangekondigd’ is, maar dat de apostelen er ander-
zijds niet aan ontkomen te stellen dat het Oude Testament verouderd en afgeschaft 
is. Dit laatste geldt in het bijzonder voor de zedelijke begrippen en bepalingen. Maar 
dan rijst de vraag naar de betekenis van het Oude Testament voor de christenen. 
Blijvende waarde vindt La Saussaye in drie grote thema’s van het Oude Testament, 
verbond, wet en profetie. Tevens vraagt hij aandacht voor de grote figuren uit het 
Oude Testament, en voor het boek der Psalmen.
 Deze oorkonde van de openbaring is voor de gelovige noodzakelijk als steun voor 
de geloofservaringen. Dat blijkt uit La Saussaye’s laatste voordracht over zekerheid 
en twijfel. Het christelijk geloof brengt de mens in aanraking met God. Om tot deze 
‘ervaring der geestelijke dingen te geraken’ zijn hulpmiddelen als kerk en bijbel 
van groot belang200. Het Woord Gods moet een orgaan, een vorm hebben, anders 
loopt ons geloof groot gevaar ‘slechts inbeelding te zijn of in zwevend mystisch 
gevoel weg te vloeien’201. Zo’n orgaan voor het Woord Gods erkent La Saussaye 
in de kerk met haar traditie en in de Schrift. De Roomse kerk staat wat betreft het 
uitwendig gezag van de kerk veel sterker dan de protestantse kerken, niet alleen 
als gevolg van de protestantse kerkvisie, maar ook omdat in protestantse kring het 
gezag der Schrift wordt aangetast door de historische kritiek, en door het geloof in 
de voortgaande leiding van de Heiligen Geest. ‘In elk opzicht dus staat de bijbel als 
uitwendig gezag ver achter bij de kerk, die veel beter de levende tegenwoordigheid 
van God belichaamt dan ook het beste boek dat doen kan’202. Let men echter niet 
op het uitwendig doch op het zedelijk gezag, dan staat de Schrift het sterkst. De 
bijbel heeft volgens La Saussaye een veel groter invloed op de persoonlijkheid dan 
de kerk. In dat opzicht is de bijbel een belangrijke steun voor het verkrijgen van 
geloofszekerheid. Overigens is niet de Schrift, maar Christus de laatste grond van 
onze zekerheid203.

198. Ibidem. Zie tevens ‘Het wetenschappelijk karakter der theologie’, STT 3 (1877), 141.
199. Ibidem, 23.
200. ‘Zekerheid en twijfel’ (1893), Geestelijke stroomingen, 128-129.
201. Ibidem, 135.
202. Ibidem, 134.
203. Ibidem, 136-137.
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Schrift en Woord Gods

Met de term ‘Woord Gods’ (ook wel Gods Woord) bedoelt La Saussaye het werk 
van God dat ons tot bekering brengt204. In dit verband stelt hij de vraag of wij de 
bijbel met het Woord Gods mogen vereenzelvigen. Deze vraag wordt door hem 
ontkennend beantwoord, want reeds in het leven van de bijbelse figuren kwam het 
Woord Gods niet tot hen via een boek. Het christendom is geen ‘boekgodsdienst’. 
Daarin ligt ook het grote verschil tussen de islamitische opvatting van de openbaring 
en de christelijke, die La Saussaye hier de ‘meer geestelijke’ opvatting noemt. Voor-
zover hij de bijbel Woord Gods wil noemen, is deze dat niet in zijn hoedanigheid 
als boek. ‘De Bijbel is woord Gods, wanneer en voorzoover men daarin proeft het 
persoonlijk geloof waarvan hij drager is’205. Niet het boek zelf is de bemiddelende 
instantie, maar de bijbelse personen, de auteurs en zij die erin beschreven worden, 
bemiddelen het Woord Gods. Niet de bijbel als mechanisch geïnspireerd boek is 
Woord Gods, maar de bijbel als getuigenis van menselijke godservaring kan tot het 
Woord Gods worden. Daarom verwacht La Saussaye weinig van de verspreiding 
van evangeliën zonder de persoonlijke bemiddeling van de zendeling. ‘Gods woord 
werkt anders, het werkt door de overtuigende kracht en persoonlijke suggestie der 
geloovigen; God, die zich in Jezus Christus openbaart, zendt tot de menschen en 
volken ook later geen boek, maar menschen, als “leesbare brieven” van Christus’206. 
Gezien deze uitlatingen is het consequent dat La Saussaye het Woord Gods niet tot 
de bijbel wilde beperken. Het ‘woord Gods alleen in de Schrift te vinden, ware de 
krachtige werking des Heiligen Geestes te loochenen’207. Het Woord Gods kan ook 
tot ons komen uit de mond van ouders, vrienden, opvoeders of predikers.
 In deze opvatting van het Woord Gods vinden we de pendant van het geloof in 
de voortgaande openbaring. Het lijkt daarmee soms geïdentificeerd te worden. En 
evenals die voortgaande openbaring zich, ondanks haar voortgaand karakter, nooit 
aan Jezus kan onttrekken, zo kan ook het Woord Gods dat niet. Want ‘van elk waar-
lijk vervullend woord Gods is Jezus uitgangs- en middelpunt. Het brengt tot hem, 
het brengt hem tot het hart’208. Over de rol van de bijbel laat La Saussaye zich in 
dit verband nauwelijks uit, en de vraag is daarom in hoeverre hij aan een al te groot 
subjectivisme is ontkomen209.

In deze visie op het Woord Gods proeft men La Saussaye’s afhankelijkheid van 
de hermeneutiek die haar wortels heeft in de Romantiek. De eigenlijke brug over 
de kloof der eeuwen en de kloof tussen de onzienlijke en deze wereld wordt ge-
slagen door personen, speciaal door Jezus Christus. Hij zet zijn werk in het heden 

204. Het christelijk leven I, 216-226.
205. Ibidem, 219.
206. Ibidem, 220.
207. Ibidem, 223.
208. Ibidem, 224.
209. Illustratief is ‘De prediking van den Heiligen Geest’, Overdenkingen 3 (1895) 129-191.
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voort210. Hij is het Woord Gods, dat gestalte kan krijgen in de bijbel of in een stich-
telijk geschrift, in de preek of in een goed gesprek. Als de bijbel door La Saus-
saye Woord Gods genoemd wordt, gebeurt dat niet om zijn onfeilbaar karakter te 
handhaven, maar om de bijbel als medium gratiae aan te duiden. Waar de bijbel 
zo functioneert, is hij Woord Gods. Deze terminologie functioneert dus niet, zoals 
bij zovelen in de achttiende en negentiende eeuw, om scheiding te maken tussen 
de menselijke en de goddelijke gedeelten van de Schrift. Het menselijke wordt in-
tegendeel drager van het goddelijke, en van een dualisme dat scheiding aanbrengt 
tussen goddelijke en menselijke gedeelten in de Schrift trof ik bij La Saussaye geen 
sporen aan. Alleen in het Oude Testament brengt La Saussaye een onderscheid aan, 
maar dat doet hij in navolging van de apostelen, op grond van de geschiedenis der 
godsopenbaring dus, en niet op grond van argumenten die ontleend zijn aan de his-
torisch-kritische benadering van de Schrift.

De aard van het schriftgezag

La Saussaye heeft een fundamentalistisch en biblicistisch gebruik van zowel het 
Oude als het Nieuwe Testament afgewezen. De Schrift was voor hem geen moment 
in de openbaring, maar als vrucht van de geloofservaring getuigt zij van die open-
baring. Daarmee wordt impliciet duidelijk dat de klassieke leer der schriftinspiratie 
of een moderne, aangepaste vorm daarvan door La Saussaye werd afgewezen. Met 
zijn spreken over de Schrift als menselijke echo van de openbaring laat zich noch 
een klassieke noch een moderne inspiratieleer der Schrift verbinden. Hij heeft zich 
hierover echter nauwelijks uitgelaten. Slechts hier en daar schemert in La Saus-
saye’s geschriften iets door van zijn afwijzing van de leer der schriftinspiratie211. 
Evenmin heeft hij zich over de inspiratio personalis uitgelaten. Welk karakter La 
Saussaye daaraan toekende, is niet gemakkelijk vast te stellen: hij heeft zich hier-
over nauwelijks uitgelaten. Was hij zoals Valeton hierin een getrouwe vertolker 
van de denkbeelden van Rothe? Bij mijn weten gebruikt hij eenmaal de begrippen 
manifestatie en inspiratie212. Wel is duidelijk dat de inspiratio personalis door hem 
niet principieel werd onderscheiden van de inspiratie der latere gelovigen. Ook een 
preek van Augustinus kan tot Woord Gods worden. De openbaring in Christus was 
voor La Saussaye niet exclusief, wel normatief.

210. Zie C. van der Kooi, De denkweg van de jonge Barth. Een analyse van de ontwikkeling van 
zijn theologie in de jaren 1904-1927 in het licht van de vraag naar de geloofsverantwoor-
ding (Amsterdam 1985) 37.

211. Zie de recensie van Ebrards Apologetik in STT 2 (1876), 278: ‘Men heeft, met moeite, ver-
leerd aan den bijbel gezag toe te kennen in natuurkundige of astronomische zaken; wanneer 
zal men verleeren hem als onfeilbaar op het gebied der geschiedenis te beschouwen?’ Zie 
ook een recensie van A. Hausrath, Neutestamentliche Zeitgeschichte I-III (Heidelberg 1868-
1874), STT 1 (1875) 68-80, aldaar 77.

212. De moderne mensch, 16: ‘De inspiratie der profeten bestond daarin dat God hun oog opende 
voor Zijn manifestatie in de geschiedenis, Zijn oordeelen en wegen in de wereld’.
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De historische kritiek

Door openbaring en Schrift te scheiden, de mechanische inspiratieleer af te wijzen 
en door de Schrift te beschouwen als vrucht van de geloofservaring, kwam er voor 
La Saussaye ruimte om de waarde van de historisch-kritische benadering van de 
Schrift te erkennen, en daarmee de mens als partner in het verbond recht te doen. 
Een aanval op de betrouwbaarheid van de één of andere tekst, betekende geen aan-
val op de openbaring zelf. De leer der schriftinspiratie was voor hem een gepasseerd 
station. En klaarblijkelijk rekende hij het niet tot zijn taak daarvan uitvoerig verant-
woording af te leggen. Op grond van de beperkte gegevens kom ik tot de volgende 
reconstructie van La Saussaye’s houding tegenover de historische kritiek.

La Saussaye wil de bijbel als ieder ander historisch en psychologisch bepaald boek 
behandelen en beschouwen. Ook al gaat het in de Schrift om de oorkonde van de 
geschiedenis der openbaring, zo schrijft hij reeds in 1871, ‘dan is er nog geen re-
den te vinden, waarom die geschiedenis een uitzondering zou maken op elke an-
dere en niet in de nevelen der sage beginnen’213. Deze opmerking slaat op Genesis 
1-11, maar weerspiegelt La Saussaye’s houding ten opzichte van de gehele Schrift: 
niets menselijks is de Schrift vreemd. In zijn jonge jaren heeft La Saussaye voor de 
Schrift nooit een eigen historische methode opgeëist. Hij dient benaderd te worden 
als ieder ander historisch geschrift, en de historisch-kritische methode wordt door 
hem dan ook aanvaard214.
 Ondanks het bovenstaande spreekt uit het gehele oeuvre van La Saussaye ook 
een zekere distantie ten opzichte van deze methode. Daarmee bedoel ik niet slechts 
te wijzen op enkele kritische opmerkingen over ‘de kritiek’. Die zijn er ook, maar 
daarmee is de distantie ten opzichte van zijn moderne tijdgenoten niet juist weer-
gegeven215. Het verschil tussen hen en La Saussaye ligt niet in een meer of minder 
van de kritiek, het ligt dieper. Hij wist dat velen dit halfslachtig vonden, maar ‘er 
zijn theologen [en vooral in deze Studiën vinden zij ten onzent hun orgaan] die 
teveel waarheidszin hebben om de eischen der historie te miskennen of slechts aar-
zelend en schoorvoetend in te willigen, en die toch in hun conscientie gebonden 
blijven aan Gods openbaring in de Schrift’216. Zijn wetenschappelijke zin dwong 
213. Methodologische bijdrage, 24-25.
214. In ‘Modern christendom’, STT 6 (1880), 299, noemt hij het traagheid met de historisch-kri-

tische benadering van de Schrift niet in te stemmen vanwege eventuele moeilijkheden. In 
Lehrbuch II, viii (2e druk), verklaart La Saussaye zich op dit punt ‘ganz homogen’ met 
Valeton.

215. Zie zijn bezwaar tegen J.W. Straatman, in: ‘De brieven aan de Korinthiërs’, STT 4 (1878) 
83-142, aldaar 84. J.W. Straatman, Kritische Studiën over den eersten brief van Paulus aan 
de Korinthiërs (1863) In ‘Christendom en kultuur. I’, OE 13 (1913) I, 222-223 spreekt La 
Saussaye over de ‘dwaasheden’ van de Hollandse radicale school. Men leze ook het zeer kri-
tische ‘Woord vooraf’, in: A.M. Fairbairn, Schetsen uit de geschiedenis van Jezus (Utrecht 
1881) v-xi.

216. ‘J.T. Beck’ (1879), Portretten en kritieken, 209. Op dezelfde bladzijde bekritiseert hij Becks 
gebrek aan historische zin. Het gedeelte van het citaat dat tussen haken geplaatst is, is slechts 
te vinden in de oorspronkelijke versie van het artikel over Beck in STT 5 (1879) 357-367, 
aldaar 363.
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hem de waarde van de historisch-kritische methode in te zien. Zijn geloofservaring 
maakte het hem onmogelijk zijn geloof in Jezus Christus als de hoogste openbaring 
Gods te verzaken. Geloof en kritiek dienden volgens hem met elkaar verbonden 
te worden. In deze verbintenis vond La Saussaye wel spanning, maar geen tegen-
stelling. En tegenover het verwijt, dat hij zodoende uitging van een niet bewezen 
vooronderstelling, wees hij er van zijn kant op dat de moderne aanhangers van de 
historisch-kritische methode evenmin ontkwamen aan apriori’s217.

Zijn verhouding tot zijn moderne tijdgenoten op dit punt verwoordde hij in het reeds 
eerder vermelde artikel over ‘Modern christendom’ uit 1880218. Daarin sprak hij uit 
dat hij geen grenzen aan de wetenschap wilde stellen. Voor de wetenschap staat 
geen enkel historisch bericht onomstotelijk vast, maar de kritiek stelt grenzen aan 
zichzelf. Wezenlijke aspecten van het christelijk geloof als de opstanding van Chris-
tus of het geloof in God als persoon, zijn geen resultaat van het wetenschappelijk 
denken. Ze zijn slechts voor de gelovigen zelf evident. Evenmin zijn de grote le-
vensproblemen wetenschappelijke problemen, ‘en de zekerheid die het hart behoeft, 
zoeken wij langs anderen weg dan dien van den kritischen arbeid’219. Hij kon dan 
ook stellen dat de resultaten van de wetenschap het geloof niet aantasten220.

Uit dit alles blijkt dat de door La Saussaye verdedigde verbinding tussen geloof en 
kritiek mede berustte op een scheiding tussen geloof en wetenschap. Het geloof 
heeft een eigen terrein dat door de wetenschap niet kan worden aangetast. In die zin 
neemt hij een andere houding aan tegenover de historisch-kritische methode dan 
zijn moderne tijdgenoten.
 In latere jaren hebben de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwtestamen-
tische wetenschap La Saussaye in staat gesteld om datgene wat hij altijd heeft be-
pleit, het naast elkaar bestaan van geloof en kritiek, anders te verwoorden. Het werk 
van iemand als M. Kähler is aan hem niet voorbij gegaan. Illustratief hiervoor zijn 
enkele passages in zijn bijdrage aan de bundel Jezus Christus voor onzen tijd uit 
1908. Hij protesteert daarin tegen de scheiding tussen de historische Jezus en de 
Christus der Kerk221. Daarmee wil hij niet zeggen dat het zoeken naar het juiste 
historische beeld van Jezus ongeoorloofd is. Integendeel, hij ziet het als een taak 
voor de kinderen van zijn eeuw daarnaar te zoeken, in plaats van stil te blijven 
staan bij het beeld van Jezus zoals de dogmatiek dat in de loop der eeuwen heeft ge-
schapen. La Saussaye erkent dat de behoefte aan een historisch verantwoord beeld 
van Jezus legitiem is. Men mag echter niet vergeten dat de evangeliën niet vol-
doen aan sommige van de voorwaarden die aan zuiver historische bronnen worden 
gesteld. Het evangelie is verkondiging, getuigenis. De boeken van de evangelis-
ten bevatten een historisch bericht maar ze ‘bewaren … wat het gemoed ervaren, 

217. Methodologische bijdrage, 113, stelling II.
218. ‘Modern christendom’, STT 6 (1880) 285-302.
219. Ibidem, 301.
220. Het belang, 18.
221. Vanaf bladzijde 12.
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wat het hart zich herinnerd heeft’222. Daarom zijn het de liefde en het geloof die 
ze doen verstaan. In dit verband verwijst La Saussaye naar Troeltsch, die voor de 
‘erkenntnisstheoretische’ waarde van het geloof een lans heeft gebroken223. Zijn op-
stelling bewijst volgens La Saussaye dat men er langzamerhand van terugkomt het 
evangelie ‘zuiver wetenschappelijk’ te benaderen. In de achterliggende polemiek 
met zijn moderne tijdgenoten bedoelt La Saussaye te zeggen: de evangelische be-
schrijving van het leven van Jezus is niet onwaar omdat deze niet past binnen de 
moderne wetenschappelijke kaders. Voor de geschriften van het Nieuwe Testament 
moet men volgens La Saussaye een eigen maatstaf aanleggen. Het is onmogelijk de 
historische Jezus te scheiden van zijn beeld in de evangeliën, en ‘wij vertrouwen 
dat ‘t geloof en de liefde zijner discipelen dit beeld beter hebben geteekend dan een 
uitwendig nauwkeurige reproductie had kunnen doen’224. Men moet, met andere 
woorden, zijn uitgangspunt nemen in de openbaring, niet in de historisch-kritische 
methode.

Conclusie

La Saussaye stond ook in zijn schriftvisie open voor de moderne cultuur. Belangrij-
ke resultaten van het historisch-kritisch onderzoek werden door hem aanvaard. Dit 
werd onderbouwd door een andere visie op de verhouding Woord Gods en Schrift 
dan de klassieke. De Schrift was voor hem geen moment in de openbaring, maar 
getuige van de openbaring. Dat deze getuige historisch bepaald is en daardoor een 
beperkte geldingskracht heeft voor later eeuwen, werd bij hem gecompenseerd door 
het geloof in de voortgang van de openbaring. Het lijkt erop dat daardoor de binding 
aan de Schrift bij La Saussaye iets minder sterk is dan bij zijn vriend Valeton225. Op 
het punt van de historische kritiek laten de geschriften van La Saussaye een ontwik-
keling zien. De veranderde gezichtspunten hebben overigens niet tot een fundamen-
teel verschillend resultaat geleid. Aan het begin van zijn loopbaan weigerde hij voor 
de Schrift een eigen historische methode op te eisen, maar wees hij op het feit dat 
het historisch onderzoek zijn grenzen heeft. Later kiest hij de zijde van hen die voor 
de Schrift juist wel een eigen methode bepleiten door te wijzen op het eigen karakter 
van de evangeliën als historische bron. Dit lijkt aan te sluiten bij wat eerder gecon-
stateerd werd ten aanzien van La Saussaye’s houding tegenover de godsdienstwe-
tenschap: het christendom valt langs de gebruikelijke wetenschappelijke weg niet 
werkelijk te benaderen. Dat geldt blijkbaar ook de Schrift. Daarmee wordt door La 
Saussaye overigens niet iets totaal nieuws aanvaard, daar ook in vroege geschriften 
uitlatingen te vinden zijn die wijzen op een voorkeur voor een meer ‘verstehende’ 
benadering van het verleden226.

222. Ibidem, 26. Zie tevens ‘Christendom en kultuur I’, OE 13 (1913) I, 224.
223. Ibidem, 33. Over Troeltsch bladzijde 27. Hij verwijst naar E. Troeltsch, ‘Der Begriff des 

Glaubens’, Religion und Geisteskultur 1 (1907) 191-200.
224. Ibidem, 33.
225. Bijlsma, Schriftgezag en schriftgebruik, 98.
226. Zie ‘Woord vooraf’, in: Fairbairn, Schetsen uit de geschiedenis van Jezus, v-xi.
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8. terugblIk en waarderIng

Terugblik

Wie het oeuvre van La Saussaye op zich laat inwerken, wordt getroffen door de 
brede blik waarvan het getuigt. Een theologie die zich verschanste binnen traditio-
nele kaders was hem vreemd, met hart en ziel nam hij deel aan het geestelijk leven 
van zijn tijd. Deze openheid voor de cultuur behoort tot het erfgoed van de ethische 
theologie, en La Saussaye heeft haar van huis uit meegekregen227. Voortdurend heeft 
hij gezocht naar raakvlakken tussen christendom en cultuur, zonder dat dit leidde tot 
een oppervlakkige synthese tussen beide. Er is behalve van aanknopingspunten ook 
sprake van een breuk tussen christendom en cultuur, en La Saussaye wist dat deze 
kloof niet te overbruggen was228. Dat het christendom niet geheel en al voor we-
tenschappelijk onderzoek open ligt, werd hem, wellicht door de kennismaking met 
Kierkegaard, steeds duidelijker. Deze ontwikkeling werd op verschillende punten 
zichtbaar gemaakt. Een godsdienstwetenschappelijke benadering van het christen-
dom, aanvankelijk door hem voorgestaan, werd later afgewezen. In dit kader past 
ook zijn waardering voor Kähler en zijn weigering de natuurlijke zedekennis te be-
naderen als kenbron voor de christelijke ethiek. Met het heersende wetenschapside-
aal stond hij op gespannen voet, wanneer althans geëist wordt dat ook de theologie 
daaraan moet voldoen, en wanneer de beperkingen van de wetenschap niet worden 
erkend. Zijn pleidooi voor een seminarie als opleidingsinstituut van hervormde pre-
dikanten wekt daarom geen verwondering. Dit alles leidde er niet toe dat hij afzag 
van het zoeken naar raakvlakken tussen christendom en cultuur. Het leidde er wel 
toe, dat hij steeds sterker beklemtoonde dat het christelijk geloof in laatste instantie 
niet langs wetenschappelijke weg benaderd kan worden. Ook in materieel opzicht 
heeft de theologie van zijn vader hem beïnvloed. De namen van Schleiermacher, 
Pascal en Vinet keren daarom in zijn geschriften regelmatig terug. Onder zijn tijd-
genoten waren het Ritschl en Herrmann van wie hij invloed onderging.

Betekenis en waardering

Algemeeen wordt erkend dat het rechts-modernisme zonder de invloed van La 
Saussaye niet te begrijpen is. Roessingh en Heering zijn beiden bij hem gepro-
moveerd. Andere promovendi waren W.J. Aalders (over Schleiermacher) en J.C. 
Roose (over Herrmann). De bundel die hem bij zijn afscheid als hoogleraar werd 
aangeboden, getuigt ervan hoevelen iets van deze leermeester hebben ontvangen. 

227. Zie noot 2. Deze tendentie is bij hem onmiskenbaar sterker aanwezig dan bij Valeton.
228. Zo ook W.J. Aalders, ‘Disguised benedictions’, in: Nagelaten sporen aangeboden aan prof.

dr. P.D. Chantepie de la Saussaye door eenige zijner oud-leerlingen bij gelegenheid van 
z.h.g.s. afscheidscollege gehouden te Leiden 2 Juni 1916 (niet in de handel) 1-6, aldaar 5.
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Bekende medewerkers aan die bundel waren behalve de hier genoemde onder an-
deren S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel, A.M. Brouwer, J.H. Gerretsen, Ph. 
Kohnstamm en H.Th. Obbink229. Sedert de opkomst van de dialectische theologie 
staat de ethische theologie in een kwaad daglicht. Dit heeft mede de waardering 
voor La Saussaye bepaald. De moderne tijd stelde andere eisen en vroeg daarom 
aandacht voor andere voorgangers dan La Saussaye. Overigens is de waarde van 
zijn godsdiensthistorische arbeid nooit betwist, en vanzelfsprekend is Roessingh 
vol lof over zijn leermeester. Maar ook nu nog verdient hij waardering voor zijn 
theologisch streven. De vragen die hij stelde kunnen wel gedurende enige decennia, 
maar niet voorgoed naar de achtergrond verwezen worden.

229. Ibidem, passim.
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Hoofdstuk V. Is. Van dIjk

1. Inleiding

Levensloop

Isaäc van Dijk werd op 20 maart 1847 geboren te Dussen (NB) als zoon van Johan-
nes van Dijk, boer, en Cornelia van Edenburg1. Zijn originele, diepzinnige en vro-
me moeder heeft meer indruk op hem gemaakt dan zijn strenge vader. In religieus 
opzicht onderging hij van haar grote invloed2. De godsdienstige sfeer in het gezin 
wordt getypeerd als ‘gematigd orthodox’3. Daarnaast droegen het Brabantse land en 
het dialect dat daar gesproken werd bij aan de vorming van Van Dijk. Zij verklaren 
de fijne metaforische uitdrukkingen en de talloze verwijzingen naar de natuur waar-
van hij zich telkens bediende4. Hij had een goed ontwikkeld taalgevoel, zijn eigen 
stijl is boordevol beeldende kracht, en herhaaldelijk vond hij aanleiding zich over 
taal en taalgebruik te uiten5.
 Na de lagere school bezocht Van Dijk een kostschool te Emmikhoven, het goed 

1. Over Isaäc van Dijk verschenen de volgende artikelen. M. van Rhijn, ‘In memoriam Is. van 
Dijk’, in: Levensber.M.N.L. 1922-1923, 76-90; A.J. de Sopper, ‘Is. van Dijk. (Gedachte-
niswoord naar aanleiding van zijn Socrates)’, OE 24 (1924) I, 47-53; L.H.K. Bleeker, ‘In 
memoriam Isaäc van Dijk’, in: Groningsche Studentenalmanak 1924, 133-145; Van Rhijn, 
‘In memoriam’ (1925), in: Is. van Dijk, GG VI, 1-64; W.C. van Unnik, ‘Isaac van Dijk’, in: 
Ernst en vrede, 146-170 en A. van Haarlem, ‘Isaäk van Dijk’, in: BLGNP II, 181-185. Tenzij 
anders vermeld ontleen ik de gegevens in dit hoofdstuk aan het gedachtenisartikel van Van 
Rhijn dat in deel VI van Van Dijks Gezamenlijke geschriften werd opgenomen.

2. Over zijn moeder spreekt Van Dijk in ‘Toespraak in de Groninger kinderkerk’ (1916), GG 
VI, 555-557, aldaar 556. Van Rhijn, ‘In memoriam’ (1925), GG VI, 2, vermeldt dat Van 
Dijk in zijn tekening van de boerin Poyser uit George Eliott’s Adam Bede het beeld van zijn 
moeder schetste. Zie Van Dijk, ‘George Eliot’ (1886), GG III, 1-48, aldaar 43-47.

3. Hij ontving catechisatie van ds. J. Westhoff Wzn.(1811-1873), hulpprediker te Scheveningen 
(1835) en Dordrecht (1836), predikant te Dussen (1838-1873).

4. In zijn ‘Afscheids-college’(1917), GG II, 507-538, aldaar 509-510, merkt Van Dijk iets op 
over zijn grote liefde voor de natuur. Zie ook ‘De heerlijkheid van taal’ (1913), GG IV, 227-
248, aldaar 233-235. Zijn liefde voor de taal dankte hij naar eigen zeggen aan de bijbel, aan 
Shakespeare, en aan ‘mijn lieve moeder, die zoo heerlijk plastisch kon spreken’. Zie ‘Vota 
academica. Overwegingen en wenschen op het gebied van het hooger onderwijs’ (1904), GG 
II, 1-211, aldaar 13-14. De Sopper, ‘Is. van Dijk’, OE 24 (1924) I, 47, roemt het taalgebruik 
van Van Dijk. Zie ook E.L. Smelik, ‘De literaire arbeid van Is. van Dijk’, Opwaartsche we-
gen 5 (1927-1928) 412-423.

5. Zie bijvoorbeeld ‘Stijl’ (1907), GG III, 411-455, en de in de vorige noot genoemde literatuur. 
Met H. Oort polemiseerde hij over de Leidse vertaling. Zie ‘De Leidsche vertaling van het 
Oude Testament’ (1907), GG II, 233-261, en ‘Prof. Oort’s vertaling van het Nieuwe Testa-
ment’(1913), GG II, 433-438.
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bekend staande ‘Instituut Hasselman’6. Daar ontving hij tevens privaatlessen Grieks 
en Latijn van J. Bavinck, toentertijd predikant bij de afgescheiden gemeente in het 
naburige Almkerk. Na deze periode bezocht hij nog twee jaar de Latijnse school te 
Gorcum.
 In 1866 werd Van Dijk als student in de theologie ingeschreven aan de Utrechtse 
academie en werd hij lid van het bekende gezelschap E.A. Borger, waarin hij met de 
latere hoogleraren E.F. Kruyf, S.S. de Koe, C.H. van Rhijn en J.J.P. Valeton Jr. een 
belangrijke rol speelde. In 1870 was hij rector van de theologische faculteit van het 
studentencorps. Pas in later tijd leerde hij, via Valeton, La Saussaye kennen7. Met 
beiden heeft hij levenslang een vriendschapsband onderhouden.
 Van zijn theologische leermeesters heeft Van Dijk weinig invloed ondergaan. Van 
Oosterzee, Ter Haar en Doedes konden hem niet winnen voor hun benadering van 
de theologie. Waar hij deze hoogleraren in zijn oeuvre noemt is dat meestal in af-
wijzende zin. Zijn dissertatie, Begrip en methode der dogmatiek, waarop hij in 1877 
magna cum laude bij Van Oosterzee promoveerde, is in feite één groot protest tegen 
de theologie zoals deze door zijn leermeesters werd beoefend. Ook in andere vroege 
publikaties treft ons de onverholen polemiek met zijn leermeesters. Van Oosterzee 
en Doedes hebben niet hun stempel op zijn gedachtengoed gedrukt, wel op zijn 
eerste publikaties. Van Dijk onderging de invloed van Brill en D. Chantepie de la 
Saussaye. De eerste heeft ongetwijfeld de ontwikkeling van zijn taalgevoel gesti-
muleerd, de laatste heeft hem theologisch gevormd. Zowel de invloed van D. Chan-
tepie de la Saussaye, als de afstand tot Van Oosterzee, komen in zijn dissertatie tot 
uiting. ‘Het is alsof wij De la Saussaye sen. hooren’8. Naast dezen noemt Van Dijk 
in een terugblik op zijn leven Gunning, Schleiermacher, Pascal en Kierkegaard als 
theologische leermeesters. Voor zijn algemene intellectuele vorming waren Plato 
(Socrates) en Shakespeare van groot belang. Deze opsomming bevestigt wat uit zijn 
dissertatie reeds bleek: Doedes, Ter Haar en Van Oosterzee hebben geen blijvende 
invloed op hem uitgeoefend. Hij leefde in een andere theologische atmosfeer9.
 Na zijn studie werd Van Dijk in 1871 predikant te Veen. Daarna diende hij nog 
de gemeenten te Baambrugge (1875), Kollum (1877) en Arnhem (1879). In deze 
laatste gemeente ontstond een hechte vriendschap met collega J.H.L. Rooze-
meyer10. In 1877 huwde hij Maria Johanna Jiskoot, dochter van een notaris in zijn 
eerste gemeente. Het huwelijk werd ingezegend door zijn vriend Valeton. De band 
met de familie Valeton bleek ook toen Van Dijk door Valeton Sr. als predikant te 
Kollum bevestigd werd. In ditzelfde jaar 1877 promoveerde hij, met Valeton als 

6. Zie over dit instituut R.H. Bremmer, Herman Bavinck en zijn tijdgenoten (Kampen 1966) 17.
7. Van Dijk en Valeton brachten onder meer samen een vakantie door in het Zwarte Woud. In 

het Valeton-archief bevindt zich een dagboek dat door Valeton tijdens die vakantie werd 
bijgehouden.

8. Van Rhijn, ‘In memoriam’ (1925), GG VI, 10. Zie over de verhouding Van Dijk en Van Oos-
terzee idem, Gemeenschap en vereenzaming, 243-244.

9. ‘Beproefde lectuur’ (1920), GG VI, 548-550.
10. Over hem schreef Van Dijk een levensbericht, GG, IV, 493-503. In ditzelfde deel zijn de 

levensberichten opgenomen die Van Dijk schreef van Valeton, C.H. van Rhijn en E.F. Kruyf.
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paranimf, en trad hij toe tot de redactie van Studiën. Van de vier kinderen die het 
echtpaar Van Dijk kreeg, bleven er twee in leven. Beide zonen werden predikant11.
 In 1883 werd Van Dijk benoemd tot opvolger van G.H. Lamers, die na het overlij-
den van Van Oosterzee zijn professoraat te Groningen verwisseld had voor een pro-
fessoraat te Utrecht. Zijn leeropdracht omvatte de geschiedenis van de leer aangaan-
de God, de geschiedenis der godsdiensten, en de wijsbegeerte van de godsdienst. 
Als collegae had Van Dijk in de loop der jaren F.W.B. van Bell, G. Wildeboer, H.U. 
Meyboom, De Koe, Van Rhijn, J. de Zwaan, J. Lindeboom en L.H.K. Bleeker. Ker-
kelijke hoogleraren in zijn tijd waren Kruyf, A.J.Th. Jonker, A. van Veldhuizen, J. 
Reitsma, W. Mallinckrodt en W.J. Aalders. Het schijnt dat Van Dijk met allen een 
goede verstandhouding heeft gehad. Opmerkelijk is dat hij bij de begrafenis van 
de moderne Van Bell het woord voerde. In het bijzonder raakte hij bevriend met 
Bleeker, aanvankelijk zijn leerling, vanaf 1907 zijn collega. Tot zijn emeritaat heeft 
Van Dijk zijn ambt met vreugde vervuld. Hij werd daarin gehinderd door een zwak-
ke gezondheid. In verband met slapeloosheid was het hem bovendien verboden ‘s 
avonds te studeren, wat La Saussaye verleidde tot het bon mot dat Van Dijk de enige 
hoogleraar was die zonder hard te werken toch een lux academiae is geworden12. 
Overigens is de werkkracht van Van Dijk in de loop der jaren toegenomen.
 In 1903 werd Van Dijk door de curatoren van de Utrechtse academie gepolst voor 
een benoeming te Utrecht. Hij meende deze echter niet te kunnen aanvaarden. Aan 
Valeton schreef hij op 26 september 1903 dat een professoraat te Utrecht veel aan-
trekkelijks had, ‘maar ik heb tenslotte voor Gods aangezicht geen vrijmoedigheid 
gehad om te gaan, met het oog op het bekende bezwaar’13. Ik neem aan dat dit 
‘bekende bezwaar’ samenhangt met zijn afkeer van partijvorming op theologisch 
terrein.
 Na zijn emeritaat, dat hij in 1917 ongaarne aanvaardde, vertrokken Van Dijk en 
zijn vrouw naar Heusden, in het land van zijn jeugd14. In 1921 verhuisde hij naar 
Den Haag, waar hij inwoonde bij zijn zoon Johannes Cornelis. Daarna woonde hij 
enige maanden bij zijn zoon Herbertus te Zeist. In de loop van 1922 werd hij ziek. 
Zijn sterfbed was typerend voor zijn diep doorleefde vroomheid. ‘Volkomen bij be-
wustzijn was hij er volstrekt zeker van, dat hij de stem van Christus gehoord en zijn 
glorie aanschouwd had’15). Eén dag daarna, op eerste kerstdag, overleed Van Dijk.

11. De oudste zoon was Johannes Cornelis van Dijk, geboren Arnhem 24 januari 1882, over-
leden Bloemendaal 7 april 1951. Hij was predikant te Rozendaal, ‘s Gravenhage en Bloe-
mendaal. Zie over hem F.L. van ‘t Hooft, ‘Johannes Cornelis van Dijk’, in: BLGNP I, 73-74. 
De tweede zoon was Herbertus van Dijk, geboren Arnhem 30 november 1882, overleden 
Utrecht 17 september 1926. Predikant te Oosterhout, later predikant-direkteur van jongen-
sinternaten te Zetten en Zeist. Zie over hem F.L. van ‘t Hooft, ‘Herbertus van Dijk’, in: 
BLGNP II, 181. Van Dijk was paranimf bij de promotie van Valeton.

12. Van Rhijn, ‘In memoriam’ (1925), GG VI, 59.
13. Utrecht, Valeton-archief.
14. Voor deze keuze, die klaarblijkelijk nogal wat verbazing opriep, verantwoordde Van Dijk 

zich in ‘Dante’s Vita Nova’, (1920), GG VI, 65-188, aldaar 67-72. Over zijn emeritering 
‘Afscheidscollege’ (1917) GG II, 510-511.

15. Van Rhijn, ‘In memoriam’ (1925), GG VI, 63. De eschatologie speelt in veel preken van Van 
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Naast het hoogleraarsambt bekleedde Van Dijk tal van maatschappelijke functies. 
Deze lagen voornamelijk op het gebied van de inwendige zending. Hij was on-
der meer (gedurende enige tijd) lid van het college van regenten van de Gronin-
ger strafgevangenis, bestuurslid van de Christelijke Geheelonthoudersvereniging 
en bestuurslid van het Groninger diaconessenhuis. Voor de jaarlijkse vergadering 
van de Nederlandse Hervormde Predikantenvereniging en voor de NCSV hield hij 
herhaaldelijk voordrachten. Ook aan het plaatselijk kerkelijk leven heeft hij zijn 
bijdrage geleverd. Hij diende de hervormde gemeenten van Groningen en Heusden 
als ouderling en kerkvoogd. Van de kerkelijke strijd hield hij zich echter, althans in 
zijn geschriften, verre. Vragen over de organisatie van de kerk schenen hem niet te 
raken16. Zijn theologische arbeid stond voornamelijk in het teken van de intellec-
tuele vorming van zijn studenten en van zijn tijdgenoten. De praktische arbeid was 
gericht op concrete maatschappelijke nood.
 Van Dijk was ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, lid van de Nederlandse 
Maatschappij der Letterkunde en lid van het Provinciaal Utrechts Genootschap voor 
Kunsten en Wetenschappen.

Van Dijk als mens en als docent

Van Dijk moet een schuchter, fijngevoelig mens zijn geweest, wiens eenvoud da-
delijk opviel. Pretenties had hij niet, en voor zichzelf eiste hij weinig of niets. Zelf-
zuchtigheid was hem vreemd. Daarbij had hij een talent voor de omgang met jonge-
ren. Zijn bezoeken aan de familie Valeton werden ook door de kinderen ten zeerste 
gewaardeerd. ‘Hij was eigenlijk een kind met de kinderen ...’17. Hij leefde intens 
mee met het werk van zijn zoon Herbertus, direkteur van het internaat te Zetten, 
later te Zeist. De kinderen noemden hem ‘de grootvader van het Internaat’18. In de 
kringen van de NCSV was hij een geliefde gast, het middelpunt van telkens nieuwe 
groepen studenten.
 Als bestuurder was deze enigszins verlegen man tamelijk onhandig, en in verga-
deringen voelde hij zich slecht op zijn gemak. ‘Meermalen was hij er, hoewel aan-

Dijk een belangrijke rol. Hij kende een sterke behoefte aan volledige gemeenschap met God. 
Daarbij had hij iets methodistisch. W. Booth logeerde bij hem toen deze nog algemeen als 
een zonderling beschouwd werd. Ook sprak Van Dijk in de ‘tentzending’.

16. Toespelingen daarop worden nauwelijks aangetroffen. Enkele malen liet hij merken dat hij 
aan de kerkelijke strijd een hekel had. Zie bijvoorbeeld ‘Een slotrede’ (1919), GG VI, 577-
588, aldaar 579. Programmatisch is de opmerking uit ‘De beoefening der gereformeerde 
theologie in ons vaderland’ (1880), GG I, 273-339, aldaar 323: ‘Wij wenschen ons … te 
houden buiten den strijd van den dag, die om zijn weinig geëleveerd karakter, om er niet 
meer van te zeggen, ons weinig aantrekt’. Zie over deze bespreking van de dissertatie van dr. 
W. van den Berg P.L. Schram, Willem van den Bergh 1850-1890 (Amsterdam 1980) 57-60. 
Van Dijk koos, als Valeton en La Sausaye, niet voor de kerk, maar voor de gemeente. Zie 
bladzijde 36 en het daar genoemde artikel van F.G.M. Broeyer.

17. Van Rhijn, ‘In memoriam’ (1925), GG VI, 56.
18. Ibidem, 57-58.
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wezig, absent’19. De meeste benoemingen werden door hem niet aanvaard omdat hij 
er naar zocht, maar louter uit goedwillendheid.
 Als hoogleraar was Van Dijk in de eerste plaats docent. Het geven van onderwijs 
behoorde niet slechts tot zijn leeropdracht, het behoorde tot zijn ziel. ‘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?’20. Hij 
beriep zich daarbij op de wet van 1876 en op de akte van aanstelling. De nadruk op 
het geven van onderwijs in deze officiële documenten achtte hij onmiskenbaar21. 
Vanuit dit licht bezien krijgt zijn oeuvre een ander reliëf. Van Dijk hield zich niet in 
de eerste plaats bezig met allerlei voorvragen en met de pedagogiek omdat zijn ei-
gen belangstelling daarvoor zo groot was. Zijn eigenlijke belangstelling was veeleer 
gericht op de literatuur, maar hij schonk aan die vragen aandacht ten behoeve van de 
studenten die hem waren toevertrouwd. Herhaaldelijk protesteerde hij tegen de be-
handeling van te veel stof in te weinig tijd door te veel verschillende docenten. Het 
behoort in het onderwijs te gaan om ‘education of the mind’22. En om dat te bereiken 
zijn methodische vragen de meest geschikte vragen. Van Dijk kwam niet op voor 
de rechten van een kerkelijke of theologische partij, hij kwam op voor de rechten 
van de ziel van zijn studenten en van de persoonlijkheid in het algemeen. Waar deze 
beschadigd werd, op welke wijze dan ook, verhief hij zijn stem. Daarom ging het 
op zijn colleges en in zijn geschriften altijd weer over de diepste levensvragen. Bij 
dit alles werd Van Dijk niet gehinderd door de positivistische lading, die vele van 
zijn tijdgenoten aan het begrip ‘wetenschap’ plachten te geven. Zijn onderwijs was 
evangelieverkondiging op academisch niveau.
 De bundeling van zijn oeuvre getuigt ervan hoezeer Van Dijk door zijn leerlin-
gen werd gewaardeerd. Het besef dat in het docentschap de grote kracht van Van 
Dijk lag, werd door hen en anderen herhaaldelijk verwoord. Van Rhijn prijst in het 
bijzonder de vormende kracht van Van Dijk via studeerkamer en collegezaal. Hai-
tjema noemt zijn colleges zelfs briljant. Wat ‘gepubliceerd werd, is in het leven van 
Dr. van Dijk niet de hoofdzaak. De hoofdzaak was de persoon en zijn persoonlijke 
invloed’23.

Van Dijks oeuvre

Van Dijk was geen veelschrijver. ‘Natuurlijk schreef hij niet als hij niets te zeg-
gen had’24. Zijn gebundeld werk omvat zes delen. Daaraan ontbreken behalve zijn 

19. Ibidem, 24.
20. ‘Afscheidscollege’ (1917), GG II, 511.
21. ‘Vota academica’ (1904), GG II, 18-20.
22. De term is ontleend aan J.H. Newman, The idea of university, defined and illustrated. Zie 

‘Vota academica’ (1904), GG II, 35.
23. Van Rhijn, ‘In memoriam’ (1925), GG VI, 50; Haitjema, Nieuwere geschiedenis, 218.
24. De Sopper, ‘Isaäc van Dijk’, OE 24 (1924) I, 24. Veelschrijvers krijgen van Van Dijk een 

sneer in ‘Vota academica’ (1904), GG II, 70-71.
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‘ongeëvenaarde’ vertaling van de Imitatio enkele kleinere artikelen, voornamelijk 
boekbesprekingen en meditaties uit Museum, Studiën en Het Eeuwig Evangelie25. 
Deze bundeling van zijn oeuvre in vijf delen werd hem in 1917 bij zijn emeritering, 
aangeboden door oud-leerlingen26, het zesde deel verscheen in 1925 bij de tweede 
druk. Uit dit oeuvre blijkt de ontwikkeling die Van Dijk heeft ondergaan.

In de jaren vóór zijn professoraat zijn het vooral dogmatische en dogmahistorische 
vragen geweest die Van Dijk interesseerden. Zijn Utrechtse leermeesters confron-
teerden hem met de vraag naar de waarde en de encyclopedische plaats van de 
apologetiek. De herlevende gereformeerde theologie bracht hem tot de bronnen van 
het protestantisme. Met deze beide stromingen trad Van Dijk uitvoerig in gesprek. 
Aan een direkte polemiek met de derde belangrijke stroming, de moderne theologie, 
waagde hij zich echter nauwelijks. Hij kwam slechts tot één theologisch gesprek, 
met Ph.R. Hugenholtz. Met Oort polemiseerde hij over de taalkundige aspecten van 
de Leidse vertaling. Overigens is het oeuvre van Van Dijk niet te verstaan zonder 
kennis van de moderne theologie. Veel artikelen getuigen van een verborgen po-
lemiek met de modernen. Juist ten opzichte van hen heeft hij zich zeer duidelijk 
geprofileerd27.
 Met zijn belangstelling voor de gereformeerde theologie stond Van Dijk volop 
in de ethische traditie. De ethische theologen wilden geen nieuwe theologie, wel 
een correctie van het reformatorisch erfgoed. Dat erfgoed was Van Dijk bekend. In 
Calvijns oeuvre, waarover hij tijdens zijn predikantschap met menige boer accuraat 
kon spreken, was hij goed thuis.
 Men schijnt op grond van deze eerste publikaties aanvankelijk op dogmatisch 
gebied wel één en ander van Van Dijk te hebben verwacht, maar deze belangstelling 
en kennis van zaken hebben in later jaren niet geleid tot publikaties op dit gebied. 
Zijn leeropdracht en vooral zijn literaire belangstelling drongen hem in een geheel 
andere richting.
 De publikaties van Van Dijk uit de jaren van zijn professoraat sluiten slechts in 
beperkte mate aan bij zijn leeropdracht. Hij schreef geen geschiedenis der gods-
diensten of handboek voor de godsdienstwijsbegeerte. Voor zover Van Dijk wijs-
gerige studies publiceerde, betroffen deze de aard van het historisch onderzoek, 
vooral in verband met de natuurwetenschappelijke methode. Op godsdiensthis-
torisch gebied beperkte hij zich grotendeels tot de vraag naar het wezen en het 
ontstaan van het christendom, de mystiek en de Griekse godsdienst. Hij werkte 
alleen daar, waar hij in het diepst van zijn ziel geboeid werd. Dat was klaarblijke-
lijk niet het brede terrein van de godsdienstgeschiedenis of van de godsdienstwijs-
25. De kwalificatie ‘ongeëvenaard’ is van Van Unnik, ‘Isaac van Dijk’, in: Ernst en Vrede, 148; 

Van Rhijn, ‘In memoriam’(1925), GG VI, 42-43, spreekt van een ‘ongemeen fraaie vertaling’.
26. Bij mijn weten is de tweede druk geheel gelijk aan de eerste, uitgezonderd dit zesde deel. 

Ik raadpleegde steeds de tweede druk. Van Unnik vermeldt als jaar van uitgave 1923, maar 
de titelbladzijde van ‘Historische Schetsen. Blaise Pascal, Girolamo Savonarola, Jeanne 
d’Arc’, GG III, 49-197, vermeldt van dit boek een derde druk in 1925. Dit laatste jaartal lijkt 
me daarom het juiste, tenzij er sprake is van een drukfout.

27. Van Rhijn, ‘In memoriam’ (1925), GG VI, 51-53 wijst op spanningen tussen Van Dijk en de 
modernen te Groningen.

05 H5.indd   15305 H5.indd   153 30-12-2019   14:1330-12-2019   14:13



154

begeerte. Hij werd meer geboeid door het christendom, de geschiedenis en vooral 
door de literatuur.
 De belangstelling voor de literatuur bleek reeds in de eerste jaren van zijn pro-
fessoraat. Hij is uitvoerig in gesprek getreden met Dante, Shakespeare, Ibsen en de 
Tachtigers. Deze literaire belangstelling heeft ongetwijfeld een volledige theologi-
sche ontplooiing in de weg gestaan. Maar hierbij moet wel worden aangetekend dat 
Van Dijk de literatuur altijd weer onderzocht op haar levensbeschouwelijke aspec-
ten. Daarin was hij een trouwe leerling van Vinet. Deze verwantschap gaat volgens 
E.L. Smelik zo ver dat hij reden vindt Van Dijk een Nederlandse Vinet te noemen28. 
Vanaf 1893 treedt zijn belangstelling voor de mystiek aan het licht. Deze kende hij 
niet alleen in haar klassiek gewaad, maar ook in haar moderne gestalte, zoals hij die 
ontmoette in het werk van sommige Tachtigers. Op dit punt troffen zijn theologische 
en literaire belangstelling elkaar. Er liep door Van Dijk een mystieke ader. Hij was 
zich echter zeer bewust van het feit dat in de mystiek, evenals in het pantheïsme, 
allerlei elementen speelden die strijdig waren met het reformatorisch christendom. 
Ondanks alle aantrekkingskracht die deze stromingen op hem uitoefenden, kon hij 
zich daaraan niet gewonnen geven. Tenslotte noem ik nog de belangstelling voor 
de pedagogische vragen en de vele stichtelijke bijdragen die hij aan verschillende 
tijdschriften leverde29.
 Het reeds vermelde college-dictaat verheldert op een aantal belangrijke punten 
Van Dijks visie op de openbaring30.

Van Dijks wetenschappelijk streven

Het oeuvre van Van Dijk kent geen opus magnum. Het bestaat uit kleinere boeken, 
artikelen en voordrachten. Opvallend is het gebrek aan verwijzingen naar het con-
temporaine gebeuren. De onderwerpen die Van Dijk aansnijdt, bestrijken verschil-
lende terreinen. Gevraagd naar de reden voor deze variëteit in onderwerpen, heeft 
Van Dijk eens geantwoord dat zijn geest behoefte had aan wisselbouw31. Bij nadere 
beschouwing blijkt het echter mogelijk een karakteristiek en samenbindend kenmerk 
van dit oeuvre aan te wijzen. Van Dijk stelde vaak de zogenaamde voorvragen. Hij 
deed dit zowel op historisch als theologisch en pedagogisch gebied. Het gaat in zijn 
publikaties meestal niet zozeer om kennis op zichzelf, als wel om de vraag hoe wij 

28. Smelik, ‘De literaire arbeid van Is.van Dijk’, Opwaartsche wegen 5 (1927-1928), 412; Van 
Unnik, ‘Isaac van Dijk’, in: Ernst en vrede, 160. In ‘De Leidsche vertaling van het Oude 
Testament’ (1907), GG II, 237, merkt Van Dijk op: ‘Theologen en philologen zouden zich 
zelf … een dienst bewijzen, als zij Vinet’s letterkundige kritieken op hun geestes-constitutie 
lieten werken’.

29. Alle oudere preken werden door Van Dijk vernietigd. Hetgeen in zijn Gezamenlijke geschrif-
ten aan meditaties en preken is opgenomen, dateert van na zijn emeritering of werd eerder 
gepubliceerd.

30. Zie bladzijde 20.
31. ‘Een kleine crux in Hamlet’ (1918), GG IV, 209-220, aldaar 211. Slechts een enkele keer 

verwijst hij naar de kerkelijke strijd, de Boerenoorlog en de Eerste Wereldoorlog. Alle drie 
riepen ze grote weerzin bij hem op.
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tot die kennis komen. Vandaar de steeds terugkerende aandacht voor de vraag naar 
het eigene van de geschiedwetenschappelijke methode en voor de dogmatische pro-
legomena. Het ging hem om de toegangsweg tot ware, doorleefde kennis. Deze 
preoccupatie bracht hem, de docent, tot de pedagogiek. In dit kader past ook zijn 
liefde voor Socrates, die aan zijn optreden als docent en als schrijver belangrijke 
impulsen heeft gegeven, en over wie hij een gewaardeerd boek heeft geschreven32.
 Inhoudelijk is de typering die Van Rhijn gegeven heeft. Hij wijst erop dat alles 
bij Van Dijk om Christus draait en omschrijft zijn centrale gedachte als volgt: ‘Hoe 
groot de veelheid der levensbeschouwingen ook moge zijn, de ware rijkdom der 
ziel wordt nergens anders gevonden dan in het leven dat met Christus verborgen 
is in God en de volstrekte waarde van het individueele moet op elk terrein van het 
persoonlijke en cultureele leven met kracht worden gehandhaafd’33. Anderen wijzen 
op de vraag naar het individu coram Deo als centrale vraag van Van Dijk34. In zijn 
gelovig-zijn ervoer Van Dijk de volle ontplooiing van zijn mens-zijn. Wie deze zijde 
van Van Dijks zelfbewustzijn wil benaderen, kan nauwelijks terecht bij zijn grotere 
theologische of literaire publikaties. Maar hij zelf heeft gewezen op het feit dat 
in onopvallende uitlatingen het eigene van een mens gevonden kan worden35. Dat 
geldt ook voor Van Dijk zelf. De vraag wie hij was, hoe hij zijn mens-zijn beleefde 
en wat het christelijk geloof voor hem betekende, kan uitstekend benaderd wor-
den aan de hand van de ‘Nabetrachting’, die hij aan zijn voordrachten over Ibsen’s 
Brand heeft toegevoegd36.

In deze ‘Nabetrachting’ beschrijft Van Dijk drie wezenlijke behoeften van de mens, 
die, als zij onvervuld blijven, leiden tot verminking van het menselijk leven37. Er 
is de behoefte aan leven. Daarvan kan men zich niet afmaken met het onwaardige 
‘hide and seek-spel’ van Epicurus met betrekking tot de dood. Het christendom 
heeft ons te diep gevormd om vrede te kunnen vinden in een dergelijke ongevoe-
ligheid. De dood als loon van de zonde is onze vijand. De dood was de vijand 
van Van Dijk, waarvoor hij terugschrok omdat hij zich zondaar wist. Dat blijkt wel 
uit de tweede essentiële behoefte die hij beschrijft, de behoefte aan gerechtigheid. 
‘Waarom kan een mensch toch niet goed zijn?’38. En al lijkt het dat mensen zich 
daaraan soms aanpassen, in de grond van de zaak blijft er een verborgen honger en 
dorst naar gerechtigheid. Nooit kunnen wij aan de afwezigheid daarvan volkomen 
wennen. In de derde plaats is er de behoefte aan het schenken en het ontvangen van 
liefde. ‘Wie niet liefheeft, is alleen, blijft alleen’39. Met de Griekse autarkie, die 

32. Zie hiervoor naast van Rhijn ook De Sopper, ‘Isaäc van Dijk’, OE 24 (1924) I, 47-53. Behal-
ve in Vota academica liet Van Dijk zich uitvoerig over het onderwijs uit in ‘Eene conferentie 
op de maan’ (1916), GG II, 457-506.

33. Van Rhijn, ‘In memoriam’ (1925), 29.
34. Van Unnik, Isaac van Dijk’, in: Ernst en Vrede, 169; Van Haarlem, ‘Isaäk van Dijk’, in: 

BLGNP II, 183.
35. ‘Over Kierkegaard’ (1905), GG II, 213-232, aldaar 229.
36. ‘Ibsen’s Brand met nabetrachting’ (1912), GG IV, 249-373, aldaar 310-373.
37. Ibidem, vanaf 333.
38. Ibidem, 336.
39. Ibidem, 340.
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genoeg aan zichzelf heeft, kan een mens niet leven. Wij kunnen niet leven zonder 
liefde te ontvangen of te schenken.
 Het christendom sluit aan bij deze essentiële behoeften. Het is daarvan de ver-
vulling, nadat zij overigens door het christendom als waarachtige behoeften nader 
zijn geopenbaard. In het wenen van Jezus bij het graf van Lazarus ligt een gehele 
levensopvatting: de dood zou er niet behoren te zijn40. En door de onthulling van 
de zonde worden wij gedwongen onze schuld te belijden. Wie dat doet, ‘doet een 
daad van heerlijke loyauteit. Hij herneemt zijn persoonlijkheid, hij wordt van zaak 
persoon, hij komt op voor wat van hem uitgaat’41. De aansluiting tussen antropo-
logie en theologie, tussen mens en God, is niet vloeiend. Deze is er wel, maar niet 
zonder dat het christelijk geloof de menselijke natuur onthult. Ten tweede heeft het 
christendom God ontdekt, niet als vrucht van de speculatie over het absolute, maar 
als de God van gerechtigheid en genade. De onvervulde behoefte aan gerechtigheid, 
die het ons onmogelijk maakt God een ongeschonden leven terug te geven, wordt in 
Jezus Christus vervuld. Alleen ‘dat geloof, alleen die religie, kan ons waarlijk hel-
pen, welke de religie, de Godsgemeenschap van tollenaren en zondaren is’42. Deze 
godsgemeenschap vond Van Dijk alleen in het christendom, dat daardoor uniek is 
in de godsdienstgeschiedenis, en op grond waarvan hij het absoluut karakter van het 
christendom postuleerde. Hier valt direct een belangrijk verschil met La Saussaye 
op: Van Dijk heeft veel minder dan deze gewezen op aanknopingspunten tussen de 
oude en de nieuwe mens43.
 Isaäc van Dijk wist zich voor het aangezicht Gods een zondaar, wiens nood door 
Jezus Christus vervuld werd. De belangstelling voor dit wezen van de mens is het 
bindende element in zijn leven en werk.

De opbouw van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk gaat het om een bepaald aspect van de verwoording van het chris-
telijk geloof zoals die door Van Dijk gegeven werd. Op de achtergrond daarvan ligt 
telkens de wezenlijke vraag: wie is de mens? Ik houd me grotendeels aan de inde-

40. Ibidem, 334.
41. Ibidem, 346.
42. Ibidem, 354.
43. Voor La Saussaye zie men bladzijde 114-126. In ‘Verzoening met God’ (1919), GG VI, 508-

522, aldaar 517, verwijst Van Dijk naar Het christelijk leven, waar La Saussaye zegt dat op-
recht berouw zeldzaam is. ‘Ik zou het alleen maar veel sterker willen zeggen dan hij …: 
werkelijk oprecht berouw is eerst mogelijk nà de bekeering, na ontvangen vergeving …’ In dit 
verband is ook een passage in ‘Het wezen des christendoms’ (1907), GG II, 301, interessant, 
waar hij opmerkt dat het niet de schapen zijn die de herder zoeken, maar de herder die de 
schapen zoekt en vindt. In reactie op Feuerbach merkt Van Dijk op dat het gaat om essentiële 
behoeften die vervuld worden door het evangelie, ‘Ibsen’s Brand met nabetrachting’ (1912), 
GG IV, 342-344. In ‘Historische schetsen’ (1891), GG III, 49-197, aldaar 94, verwijst hij in-
stemmend naar Vinet, die opgemerkt heeft dat niet het scepticisme Pascal tot christen maakte, 
maar dat het christelijk geloof Pascal op vele terreinen scepticus heeft gemaakt. Hiermee 
openbaart zich ook een verschil tussen Van Dijk en D. Chantepie de la Saussaye.
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ling zoals deze ook in het vorig hoofdstuk gehanteerd werd. Daarbij zal Van Dijks 
antropologische belangstelling herhaaldelijk aan het licht komen als een beslissen-
de factor. Als eerste beschrijf ik de visie van Van Dijk op de algemene openba-
ring en de natuurlijke theologie. Daarna gaat het over de bijzondere openbaring en 
Van Dijks houding tegenover de Schrift. Met een terugblik en waardering wordt dit 
hoofdstuk besloten.

2. algemene openbarIng en natuurlIjke tHeologIe

Inleiding

Van Dijk heeft vastgehouden aan de openbaring als oorsprong van de godsdienst. 
In deze paragraaf wil ik zijn visie op algemene openbaring en natuurlijke theolo-
gie beschrijven. Het eerste punt is gewijd aan de vraag naar de oorsprong van de 
godsdienst. Vervolgens wordt nader ingegegaan op Van Dijks houding tegenover 
de natuurlijke theologie. Dit thema voert tenslotte tot de vraag naar de absoluutheid 
van het christendom.

De oorsprong van de godsdienst

In zijn inaugurele oratie verantwoordt Van Dijk zijn visie op de godsdienstweten-
schap, en daarmee zijn visie op de oorsprong van de godsdienst44. In het eerste 
gedeelte van zijn rede bepleit hij een geduldig luisteren naar de verschillende gods-
diensten en een strenge scheiding tussen godsdienstgeschiedenis en godsdienstwijs-
begeerte. Met een beroep op Max Müller wijst hij erop dat velen al te snel geneigd 
zijn analogieën aan te wijzen. Dit komt in wezen voort uit een reeds vastgesteld 
algemeen begrip van de godsdienst, wat vervolgens door die analogieën weten-
schappelijk gerechtvaardigd wordt45. In dit verband bestrijdt Van Dijk met name 
de Duitse godsdienstwijsgeer O. Pfleiderer. Daarmee wil hij niet zeggen dat in de 
godsdienstwetenschap de persoonlijke overtuiging van de onderzoeker geen rol 
mag spelen. Met een beroep op Schleiermacher stelt hij dat het eigen godsdien-
stig bewustzijn, de ‘divinatorische gave’ niet buiten beschouwing kan blijven. De 
positivistische opvatting van de geschiedwetenschap wordt dus door Van Dijk af-
gewezen46. Dit eigen godsdienstig bewustzijn is voor Van Dijk echter tegelijkertijd 
de norm waarmee de niet-christelijke godsdiensten beoordeeld worden. Zo worden

44. ‘De eischen der historie en de eischen der wijsbegeerte op het gebied der godsdienstweten-
schap’ (1883), GG I, 387-420.

45. Zie hierover hoofdstuk I.
46. Zie over de ontwikkeling van de geschiedwetenschap H.W. von der Dunk, De organisatie 

van het verleden. Over grenzen en mogelijkheden van historische kennis (Bussum 1982).
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deze tot getuigen van het algemeen menselijk verlangen en zoeken naar de levende 
God, die in het christelijk geloof gekend wordt. Maar dan wordt het verschil met 
Pfleiderer wel erg klein en blijft ook Van Dijk niet vrij van de door hem bestreden 
vermenging van godsdienstgeschiedenis en godsdienstwijsbegeerte, of, in zijn ge-
val, eigen godsdienstige overtuiging.
 In het tweede gedeelte van zijn rede bestrijdt Van Dijk de veelgestelde eis, dat de 
ontologie in de wijsbegeerte van de godsdienst geen rol mag spelen en de godsdienst 
als een louter psychologisch verschijnsel moet worden benaderd. Zijn belangrijkste 
argument ontleent hij aan de godsdienst zelf. Want de door hem bestreden moderne 
benadering van de godsdienst berust op een tamelijk deïstische opvatting. God is 
hoogstens de ratio sufficiëns van het verschijnsel godsdienst. Het wezenlijke van de 
godsdienst, de verhouding tussen mens en God, wordt daarmee bovendien buiten 
de wetenschappelijke bezinning op de godsdienst geplaatst. Met Biedermann meent 
Van Dijk dat dit niet kan. Het goed recht van de ontologie in de godsdienstwijs-
begeerte berust voor hem op het wezen van de godsdienst zelf: godsdienst bestaat 
uit de gebondenheid van de mens met God, en vindt derhalve zijn oorsprong in 
een voortdurende zelfopenbaring Gods. De realiteit van dit geloof in God kan niet 
bewezen worden. ‘Het geloof is en blijft een waardeeringsoordeel, de wetenschap 
kan het recht tot waardeeren niet geven of ontnemen’47. Wel merkt Van Dijk in dit 
verband op dat niet God op zichzelf voorwerp van wetenschap is, maar God voor-
zover hij zich openbaart in Jezus Christus. De openbaring wordt onderdeel van de 
menselijke werkelijkheid, en daarmee wetenschappelijk benaderbaar.

Algemene openbaring en natuurlijke theologie

Hoewel Van Dijk de term ‘algemene openbaring’ zelden hanteert, heeft hij aan deze 
klassieke formulering en haar inhoud vastgehouden. Aan zijn definitie van de gods-
dienst wordt geen beperking gesteld: ook in de niet-christelijke godsdiensten gaat 
het om een relatie met God. Het blijft echter opmerkelijk dat de dogmatisch geo-
riënteerde Van Dijk zich overigens over de aard van de algemene openbaring nau-
welijks heeft uitgelaten en de klassieke terminologie weinig heeft gebruikt. Deze 
klassieke terminologie wordt wel expliciet gehanteerd in een voordracht die hij in 
1907 hield voor de NCSV over De absolute beteekenis van het christendom48. Dit 
absolute karakter heeft men volgens Van Dijk vastgelegd in de formule van Gods 
algemene en bijzondere openbaring, en daarbij sluit hij zich aan. Daarmee protes-
teert hij tegen zijn met name genoemde Leidse ambtgenoot Eerdmans, die overal 
verkondigde dat eigenlijk niemand meer aan die bijzondere openbaring vasthield. 

47. ‘De eischen der historie’ (1883), GG I, 412. Godsdienst wordt door hem gedefinieerd als ‘een 
bepaalde zijnsverhouding, een relatie, besef van gebondenheid aan God, of nog liever deze 
gebondenheid zelve’ (410). Zie hierover ook Dictaat, 60-64. A.E. Biedermann (1819-1885) 
was sedert 1850 hoogleraar in Zürich. Zijn hoofdwerk is Christliche Dogmatik, waarvan de 
tweede druk in 1884-1885 te Berlijn verscheen. Dit boek wordt door Van Dijk nergens met 
name genoemd.

48. ‘De absolute beteekenis van het christendom’ (1907), GG II, 375-387.
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‘Dit is nu toch waarlijk al te gemakkelijk, zoo wordt door het absolute karakter van 
het Christendom eenvoudig een streep gehaald’49. Van Dijk wil het onderscheid 
tussen algemene en bijzondere openbaring handhaven. In dit verband beroept hij 
zich op Troeltsch. Deze wees op grond van een onderlinge vergelijking van de gods-
diensten telkens weer op het principiële onderscheid tussen het christendom en de 
overige godsdiensten. Dit onderscheid laat zich volgens Van Dijk alleen verklaren 
als gevolg van de bijzondere openbaring. Daarbij staat de bijzondere openbaring 
borg voor het absoluut karakter van het christendom. Dit is de ware godsdienst. 
Hij weet weliswaar dat Troeltsch elders in zijn Absolutheit des Christentums dit 
principiële onderscheid weer afzwakt, maar ‘mij dunkt, wat geschreven staat, staat 
geschreven’50. Ik kom op dit artikel nog terug. Hier wordt slechts gewezen op het 
feit dat Van Dijk het zijns inziens wezenlijke verschil tussen het christendom en de 
niet-christelijke godsdiensten onderbouwd heeft met behulp van het onderscheid 
tussen algemene en bijzondere openbaring.

Dit voert tot de vraag in hoeverre de niet-christelijke godsdiensten waarheid bevat-
ten. Van Dijk handhaafde het absoluut karakter van het christendom, maar dat wil 
niet zeggen dat hij geen oog had voor de waarde van de andere godsdiensten. Hij 
wil niet alle lampen buiten Israël en buiten Christus uitblazen51. Ook de niet-chris-
telijke godsdiensten bevatten sporen van de goddelijke waarheid. Interessant is in 
dit verband de passage uit het college-dictaat waar hij het ontstaan van de godsidee 
behandelt. Aan deze ontwikkeling hebben ook de Indogermaanse godsdiensten een 
bijdrage geleverd. Zij kennen namelijk een sterk besef van Gods Vaderschap. In de 
Semitische godsdiensten ligt het accent op de transcendentie en de ontoegankelijk-
heid van God. ‘Het christendom bewijst ongezocht zijne eminentie door de samen-
vatting van beide, het zuiver monotheïsme van Israël verbonden met de vaderidee 
der Indogerman.; eenheid en toch pluraliteit; Gods onderscheiden bestaan van de 
wereld, en toch zijne immanentie in de wereld, souvereiniteit, maar die niet uitsluit 
gemeenschap met den mensch’52. De lampen buiten Israël worden inderdaad niet 
gedoofd. In het college-dictaat lijkt het onderscheid tussen Israël en de volkeren 
zelfs bijna te verdwijnen. Tevens lijkt er sprake te zijn van een harmonieuze ont-
wikkeling in de geschiedenis der godsdiensten, die uitloopt op het christendom. Uit 
andere passages in zijn oeuvre spreekt overigens bepaald een grotere terughoudend-
heid ten aanzien van een dergelijke voorstelling van zaken, en Van Dijk toont zich 
afkerig van Tiele’s ontwikkelingshypothese53. De plaats die de algemene openba-

49. Ibidem, 379. Zie over Eerdmans C. Houtman, ‘Bernardus Dirks Eerdmans’, in: BLGNP III, 
101-105.

50. Ibidem, 380.
51. ‘Het wezen des christendoms’ (1907), GG II, 263-374, aldaar 337. Dit boekje bevat drie 

lezingen die Van Dijk in 1907 voor het Haagse genootschap ‘Geloof en Vrijheid’ heeft ge-
houden. Kritiek kwam van A.H. de Hartog, die dit boek besprak in Eltheto 61 (1907) 136-
139. Van Dijk reageerde met ‘Geen oratio pro domo, maar een protest’, Eltheto 61 (1907) 
149-156.

52. Dictaat, 84.
53. In een brief aan Valeton van 14 januari 1898 noemt hij het ‘sollen’ van Tiele met de ontwik-

kelingshypothese ‘typisch’. Utrecht, Valeton-archief. Zie ook ‘Het wezen des christendoms’ 
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ring en de natuurlijke theologie in het denken van Van Dijk innamen, mag daarom 
niet te hoog ingeschat worden. Met Schleiermacher maakte hij onderscheid tussen 
teleologische of ethische en esthetische godsdiensten54. In de teleologische gods-
diensten, in casu in het jodendom en het christendom, heeft de zedelijkheid een 
allesbeheersende plaats. Dit maakt deze godsdiensten tot godsdiensten sui generis. 
Dit springt zijns inziens zo duidelijk in het oog dat hij de kwestie van het specifieke 
onderscheid, door Valeton geïntroduceerd, een ‘question oiseuse’ noemt. Het is een 
ijdele zaak hierover de discussieren. Het onderscheid is overduidelijk55. In het vol-
gende punt wordt deze gedachte nader toegelicht.

De absolute waarde van het christendom

Met zijn nadruk op Christus als de hoogste openbaring Gods, kiest Van Dijk po-
sitie tegen de historiserende benadering van Troeltsch. Hij doet dit het meest uit-
gebreid in zijn boekje Het wezen des christendoms dat dateert van 190756. Daarin 
betoogt Van Dijk dat het hart van Troeltsch’ beschouwingen over de absoluutheid 
van het christendom ligt in de stelling dat alle geschieden principieel gelijksoortig 
is. Het gevolg daarvan is de gelijkstelling van historisch en relatief. Van Dijk vraagt 
zich echter af waar deze basis-stelling vandaan komt. Hij wijst erop dat Troeltsch 
zelf – in Die Absolutheit des Christentums – geconstateerd heeft dat hier sprake is 
van een metafysisch beginsel, van een vooronderstelling die zich niet bewijzen laat. 
Wel beseft hij dat Troeltsch elders in hetzelfde werk beweert dat dit uitgangspunt 
met ‘onweerstaanbare noodwendigheid’ uit de historische methode volgt, maar 
Van Dijk houdt hem aan zijn eerste uitspraak. En in ieder geval is de principiële 
gelijksoortigheid in de ogen van Van Dijk zelf een axioma. Hij concludeert dan: 
‘Men gaat uit van het beginsel: nergens in de historie werkelijke, volkomen realisatie 
van het absolute, òf men gaat uit van de belijdenis van den vierden Evangelist: het 

(1907), GG II, 286. Hier fundeert hij zijn bezwaren met een verwijzing naar het verschil 
tussen de natuurwetenschappelijke en de historische methode.

54. ‘Verkeerd bijbelgebruik’ (1891), GG V, 1-38, aldaar 25-26. Deze rede werd door Van Dijk 
gehouden voor de Groninger Predikantenvereniging op 13 oktober 1991. Van Rhijn, ‘In me-
moriam’ (1925), GG VI, 46, wijst hier op verwantschap tussen Van Dijk en Gunning. Deze 
wordt door Van Dijk in ‘Aesthetische en ethische godsdienst’ (1895), GG I, 483-525, aldaar 
489, inderdaad, naast Schleiermacher, genoemd. In zijn bijdrage aan een Feestalbum voor 
Gunning heeft Van Dijk de afhankelijkheid van Gunning aan Schleiermacher verwoord. Zie 
J.H.Gunning J.H.z. Leven en werken III, 686-687. In ‘Wat heeft men te verstaan onder een 
aesthetische levensopvatting?’ (1910), GG IV, 389-409 wordt eveneens gewezen op Schlei-
ermacher en Gunning (Goethes Faust). Ook bij Kierkegaard vond Van Dijk dit onderscheid 
tussen esthetische en ethische godsdiensten terug. Zie ‘Over Kierkegaard’ (1905), GG II, 
213-232, aldaar 227.

55. Ibidem. Zie over Valeton bladzijde 53-56.
56. Het volgende is ontleend aan de eerste voordracht, ‘Christendom en historische wetenschap’ 

(1907), GG II, 262-303.
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Woord is vleesch geworden’57. Elders noemt hij in eenzelfde verband het samen-
gaan van historisch en absoluut een paradox, ‘waarin gegeven is de grens van de 
Christelijke wereld- en levensopvatting’58. Met andere woorden: wie hierover een 
beslissing neemt, staat niet meer op wetenschappelijk bodem, dit is een axioma.
 Behalve tegen dit axioma van Troeltsch heeft Van Dijk ook bezwaar tegen de 
vergelijking van de verschillende godsdiensten. Hij erkent dat er ook uit de an-
dere godsdiensten voor de christen wel iets te leren valt, maar is bang dat door 
deze methode het eigene van het christelijk geloof onvoldoende belicht wordt. Bij 
Troeltsch ziet hij op dit punt onduidelijkheden. Soms spreekt deze van grote, prin-
cipiële verschillen tussen de godsdiensten, soms ook heeft hij een sterke neiging 
tot nivellering59. Ook tegen de onder meer door Spencer voorgestane ‘grootste ge-
mene deler’ methode in de godsdienstwetenschap heeft Van Dijk grote bezwaren: 
men zoekt naar wat alle godsdiensten gemeenschappelijk hebben, en ziet daarbij 
alle intellectuele distincties over het hoofd60. Overigens heeft Van Dijk ook zelf de 
door Troeltsch voorgestane vergelijking van de godsdiensten gehanteerd ter illus-
tratie van het absoluut karakter van het christendom. Hij wil de hypothese van de 
bijzondere openbaring niet zo uitwerken, dat alle wezenlijk onderzoek der feiten 
geheel overbodig wordt. Dat het christendom als voltooiing van Israëls godsdienst 
anders is dan de andere godsdiensten, wil hij ‘voelbaar maken’. Als verschil tussen 
bijvoorbeeld de pantheïstische godsdiensten en het christelijk geloof noemt hij het 
feit, dat het in de laatste godsdienst niet gaat om een opklimmen van de mens tot 
God, maar om een afdalen van God tot de mens. ‘Jeruzalem, dat geographisch in 
‘t Oosten ligt, ligt in een ander opzicht in het Westen’61. Voor de christen gaat het 
om gehoorzaamheid, niet om contemplatie. Aspiratie staat hier tegenover inspiratie. 
Aan de hand van het al dan niet voorkomen van ascetisme, een agnostische godsi-
dee en van godsdienstig aristocratisme werkt hij deze tegenstelling vervolgens na-
der uit. Deze aspecten vindt hij wel terug in allerlei vormen van pantheïsme, niet in 
de godsdienst van Israël. Als positief kenmerk van Israëls godsdienst, dat ontbreekt 
in pantheïstische godsdiensten, noemt hij het ethische en het persoonlijke. Een ethi-
sche godsdienst is een godsdienst van ‘persoonlijk geloof, van vertrouwen dus en 
gehoorzaamheid’62. Daarbij behoort een persoonlijke God, geen agnostisch godsi-
dee. Bovendien ontbreekt in deze godsdiensten de zonde en de vergeving daarvan.

57. Ibidem, 274.
58. ‘Ibsen’s Brand met nabetrachting’ (1912), GG IV, 358.
59. ‘Het wezen des christendoms’ (1907), GG II, 296-299.
60. Ibidem, 285-296. Ook in ‘De absolute beteekenis van het christendom’ (1907), GG II, 380-

381 protesteert Van Dijk tegen Spencer en zijn methode. Het protest tegen de door Spencer 
voorgestane benadering van de godsdienst wordt door Van Dijk daar gefundeerd met een 
verwijzing naar het verschil tussen de natuurwetenschappelijke en de geesteswetenschap-
pelijke methode. Een verantwoording ten opzichte van Spencer geeft Van Dijk tevens in 
‘Aesthetische en ethische godsdienst’ (1895), GG I, 483-525, aldaar 513-517. Veel aandacht 
wordt aan Spencer in het collegedictaat besteed. Zie ook ‘Het pragmatisme van William Ja-
mes e.a.’ (1911), GG II, 389-431, aldaar 410-411. Deze rede hield Van Dijk op 25 april 1911 
op de vergadering van de Nederlandse Hervormde Predikantenvereniging.

61. ‘Aesthetische en ethische godsdienst’ (1895), GG I, 515.
62. Ibidem, 520.
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Hier ligt één van Van Dijks wezenlijke bezwaren tegen de pantheïstiche godsdien-
sten en allerlei vormen van (christelijke) mystiek63. Het christendom is in zijn kern 
zondenvergeving. In zijn reeds genoemde rede voor de NCSV uit 1907 wijst hij op 
het unieke van Jezus, in wiens leven heiligheid en genade samengaan. Dit unieke is 
het wezenlijke van het christendom. ‘Zonden-vergeving en haar keerzijde: de aan-
neming tot kinderen, is het charakteristicum van het Christendom; zonder deze staat 
het Christendom inderdaad op ééne lijn met alle andere godsdiensten’64. In dit licht 
bezien wekt het geen verwondering dat Van Dijk niets wilde weten van een correc-
tie van het christendom door bijvoorbeeld het Boeddhisme, zoals toentertijd bepleit 
werd door de hervormde predikant L.A. Bähler. Christendom en Boeddhisme staan 
diametraal tegenover elkaar. Het christendom is een godsdienst sui generis. ‘Het 
Buddhisme predikt verlossing van het bestaan, het Christendom predikt verlossing 
van de zonde’65.

Conclusie

Het is duidelijk dat Van Dijk met deze visie behoort tot die stroming in de gods-
dienstwetenschap die Platvoet de religionistische school noemt66. Godsdienst be-
hoort volgens deze stroming tot het wezen van de mens, en ontstaat als reactie op 
een buitenzinnelijke werkelijkheid waarvan de mens afhankelijk is. In de arbeid 
van W. James vond Van Dijk voor deze gedachte een moderne ondersteuning67. 
Eveneens is duidelijk dat hij afstand neemt van Tiele. Deze geleerde wordt in zijn 
inaugurele oratie niet met name genoemd, maar behoort ongetwijfeld tot degenen 
die Van Dijk ervan beticht in God de ultieme ratio sufficiens te zien. Tiele heeft hier 
echter bij mijn weten niet op gereageerd. Van Dijk stond op dit punt dicht bij La 
Saussaye, en wellicht achtte de Leidse geleerde het weinig zinvol een oude discus-
sie te herhalen. Ook tussen Van Dijk en Valeton is er op dit punt sprake van eenstem-
migheid68. Aan het relativisme van Troeltsch tracht hij te ontkomen door binnen 
het raam van de geschiedenis een heilsgeschiedenis aan te nemen. Het beslissen-
de onderscheid tussen het christendom en de niet-christelijke godsdiensten heeft 
hij geïllustreerd (niet: gefundeerd) door te wijzen op wezenlijke verschillen. Dit 

63. Zie bijvoorbeeld ‘De methode der apologetiek’ (1876), GG I, 111-154, aldaar 135; ‘De Imi-
tatie van Thomas à Kempis’ (1906), GG IV, 1-42, aldaar 39-40, en ‘Het wezen des christen-
doms’ (1907), GG II, 368-370.

64. ‘De absolute beteekenis van het christendom’ (1907), GG II, 385.
65. ‘De Godsdienst van Buddha’ (z.j.), GG III, 257-273, aldaar 273. Zie ook ‘De eischen der 

historie’ (1883), GG I, 395. In ‘De verborgenheid des Heeren’ (z.j.), GG V, 211-222, aldaar 
213, spreekt Van Dijk over het zoeken en tasten van alle andere godsdiensten. De ‘wondere 
heerlijkheid’ van het christendom is dat God zich geopenbaard heeft. Zie ook ‘Het pragma-
tisme van William James e.a.’ (1911), GG II, 406-407.

66. J.G. Platvoet, ‘Drie stromingen’, in: D.J.Hoens e.a., Inleiding tot de studie van godsdiensten, 
51-58.

67. ‘Het pragmatisme van William James e.a.’ (1911), GG II, 397-398.
68. Over La Saussaye en Tiele zie men bladzijde 113-114 , over Valeton bladzijde 53-54.
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betekent, dogmatisch geformuleerd, dat er bij Van Dijk geen vloeiende overgang 
bestond tussen de algemene openbaring en de natuurlijke theologie. Principieel 
hield hij de mogelijkheid van waarachtige godskennis buiten Christus om voor mo-
gelijk, feitelijk beklemtoonde hij de noëtische breuk tussen God en mens als gevolg 
van de zondeval. ‘Als de levende God wordt losgelaten, is het zeker gedaan met 
allen werkelijken godsdienst, maar dan is het niet gedaan met alle religieuziteit, 
dan is het niet gedaan met de bijna nooit geheel stervende behoefte aan, den bijna 
nooit geheel stervenden drang naar vereeren’69. Hier openbaart zich iets van Van 
Dijks belangstelling voor de vraag naar de mens: deze is wezenlijk religieus en kan 
zich daarom niet aan de religieuze vragen onttrekken. Opvallend is dat hij, althans 
in 1895, aan de niet-christelijke godsdienst het karakter van godsdienst ontzegt. Hij 
spreekt liever van religie, daar het object in de niet-christelijke godsdiensten onbe-
stemd is70. Hiermee openbaart zich een verschil tussen Van Dijk en La Saussaye71.

3. de bIjzondere openbarIng

Inleiding

In zijn werk als beoefenaar van de godsdienstwetenschap heeft Van Dijk zich niet 
willen losmaken van zijn overtuiging dat het christendom de ware godsdienst is, 
ook al zijn er in de andere godsdiensten sporen van goddelijke waarheid te vinden. 
Hij fundeerde deze overtuiging met behulp van het bekende onderscheid tussen 
algemene en bijzondere openbaring. In deze paragraaf wordt Van Dijks visie op de 
bijzondere openbaring besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde de aard 
van de bijzondere openbaring, het bovennatuurlijk karakter van de openbaring en 
Van Dijks visie op de vraag naar de verhouding tussen openbaring en geschiedenis.

De tweevoudige gestalte van de bijzondere openbaring

Voor de kennis van Van Dijks visie op de bijzondere openbaring zijn we grotendeels af-
hankelijk van zijn collegedictaat. Daarin neemt Van Dijk afstand van zowel het rationa-

69. ‘De verhouding van den evangeliedienaar tot de nieuwe strooming in de literatuur van ons 
vaderland’ (1896), GG III, 239-256, aldaar 250. Deze rede hield Van Dijk voor de vergade-
ring van de Nederlandse Hervormde Predikantenvereniging in 1896.

70. ‘Aesthetische en ethische godsdienst’ (1895), GG I, 489, noot 2.
71. Zie bladzijde 115-116.
72. Dictaat, 45-65. Hetzelfde thema komt aan de orde in ‘Verkeerd bijbelgebruik’ (1891), GG 

VI, 1-38. Deze rede is één groot protest tegen de supranaturalistische openbaringsvisie. In 
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listische als het supranaturalistische openbaringsbegrip72. In het rationalistische 
openbaringsbegrip gaat de openbaring op in de gedachte van de toerusting van de 
mens met een aangeboren idee der godheid. De mens heeft van nature weet van 
God. Psychologie en filosofie hebben volgens Van Dijk echter de onhoudbaarheid 
van deze gedachte aangetoond. In de supranaturalistische opvatting van de open-
baring wordt de openbaring gezien als een bovennatuurlijke mededeling van leer. 
Tegenover deze visies op de openbaring stelt Van Dijk, met een beroep op Rothe, 
dat openbaring zelfopenbaring Gods is. God maakt zichzelf aan de mens bekend 
door met de mens in gemeenschap te treden73.

Deze invloed van Rothe, waarop door Van Rhijn terecht gewezen wordt, betekent 
echter niet dat Van Dijk diens openbaringsvisie kritiekloos overnam. Hij had daarte-
gen ook bezwaren, met name waar het het bekende onderscheid tussen manifestatie 
en inspiratie betreft74.
 Van Dijk wijst erop dat er volgens Rothe geen sprake kan zijn van openbaring als 
er geen zonde geweest zou zijn. Wat betreft de inspiratie kan Van Dijk hiermee niet 
instemmen. ‘Hoe stelt men zich dan het religieuse leven voor, dat geen verzwakking 
door de zonde kent? Toch immers nooit zonder dat contact met God, dat wij bedoe-
len onder woorden te brengen als wij van openbaring spreken?’75.
 In de tweede plaats tekent Van Dijk bezwaar aan tegen het begrip manifestatie. De 
noodzakelijkheid van het ‘fysieke wonder’ is door Rothe niet aangetoond. De zonde 
heeft niet de reeds aanwezige openbaring in natuur en geschiedenis aangetast, de 
zonde heeft het godsbewustzijn aangetast. Daarom komt alles volgens Van Dijk 
tenslotte aan op de inspiratie.
 Een derde bezwaar van Van Dijk tegen Rothe’s visie betreft het verband tussen 
inspiratie en manifestatie. Volgens Rothe dient de manifestatie van dien aard te zijn 
dat zij alleen uit God, en niet via de wet van oorzaak en gevolg uit de wereld afge-
leid kan worden. De vaststelling hiervan is volgens Van Dijk echter een intellectuele 
zaak, terwijl het in de inspiratie gaat om een ‘ethische werking’.

Het tweede bezwaar weegt het zwaarst. Klaarblijkelijk acht Van Dijk dit openba-
ringsbegrip niet ‘organisch’ genoeg en herinnert het hem te veel aan de opvattingen 
van het rationalistisch supranaturalisme. Hij zoekt daarvoor een oplossing door de 
omkering van de volgorde tussen manifestatie en inspiratie. De manifestatie wil hij 
zien als gevolg van de inspiratie. Want ‘er kunnen tijden zijn, machtige keerpunten 
in de historie, dat deze inspiratie, deze werking Gods een zeer hooge mate van in-

verband met supranaturalisme en rationalisme verwijst Van Dijk hier en in het Dictaat naar 
D. Chantepie de la Saussaye, De godsdienstige bewegingen van dezen tijd in haren oor-
sprong geschetst (Rotterdam 1863).

73. Dictaat, 58. Van Dijk raadpleegde ten tijde van het schrijven van zijn dissertatie van Rothe’s 
Zur Dogmatik de tweede druk uit 1869.

74. Van Rhijn, ‘In memoriam’ (1925), GG VI, 45, wijst op de invloed van Rothe. Uitgebreid be-
handelt Van Dijk Rothe’s openbaringsvisie in Dictaat, 197-211. Voor de omschrijving van de 
begrippen manifestatie en inspiratie zie men bladzijde 59-60. Overigens wordt de invloed van 
Rothe op Van Dijks openbaringsvisie nergens anders zo expliciet aangeduid als in het Dictaat.

75. Dictaat, 204-205.
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tensiteit bereikt, eene mate zoo hoog, dat gebeurtenissen plaatsgrijpen, die buiten-
gewoon zijn, die boven den gewonen gang der dingen uitgaan, al behoeven ze daar-
om nog niet te liggen buiten den natuurlijken gang der dingen’76. Dit laatste zal wel 
nooit tot onze beoordeling staan, aldus Van Dijk. Maar dan komt het niet meer aan 
op de kwalificatie van de feiten, maar op de feiten zelf. Zo wordt dus de discussie 
over het wonder vermeden! Ter illustratie van deze gedachtengang wijst Van Dijk 
op Christus. Met betrekking tot hem komt het aan op de vraag of er in zijn leven 
werkelijke overwinning der zonde is. Met andere woorden: het gaat er niet om of 
deze overwinning al dan niet ‘bovennatuurlijk’ is, maar om de vruchten daarvan 
te plukken. ‘Wie met Rothe in Hem den geïnspireerden kat exochn der nieuwe 
bedeeling erkent, zal niet aarzelen in zijne overwinning te loven en te roemen’77.
 Van Dijk beseft echter dat de inspiratie in wezen een bovennatuurlijk karakter 
heeft. Zij is, hoe ‘vermittelt’ men zich haar ook voorstelt, in de grond van de zaak 
‘een werking Gods’, en dus een wonder op het gebied van het geestelijk leven. Maar 
zodoende blijft Van Dijk verre van het gebied dat aan de natuurwetenschappen toe-
behoort, want de mens behoeft niet te analyseren of een bepaalde gebeurtenis al dan 
niet causaal uit de fenomenale werkelijkheid valt af te leiden. Hij vermijdt op deze 
manier de discussie over het wonder en trekt zich geheel terug op het terrein van de 
geest. Hieronder zal Van Dijks visie op het wonder nader uiteengezet worden. Daar-
naast speelt in deze opvatting van de openbaring zijn mens-visie een rol: hoe sterker 
men het bovennatuurlijk karakter van de openbaring en de wijze waarop deze tot de 
mens komt, beklemtoont, hoe groter het gevaar is dat de mens in zijn relatie tot God 
als het ware buiten spel gezet wordt. De waarheid is ethisch.

Openbaring en wonder

In het collegedictaat, daar waar hij aandacht besteedt aan de schepping, spreekt 
Van Dijk ook over het wonder78. Het scheppingsgeloof is, aldus Van Dijk, geen 
wetenschappelijke verklaring van het ontstaan der wereld, het is de religieuze 
appreciatie van de gelovige. De wereld is in haar ontstaan en in haar bestaan 
voortdurend afhankelijk van God. De vraag naar de wetenschappelijke visie 
op het ontstaan van de wereld laat de gelovige koud. Toch heeft de evolutio-
nistische benadering van de natuur invloed gehad op Van Dijk. Een totale boe-
delscheiding tussen geloof en natuurwetenschap was voor hem onmogelijk. 
Dat blijkt uit zijn bestrijding van de idee van afzonderlijke scheppingsdaden 
Gods. Met Lotze ziet hij deze theorie als een produkt van de menselijke be-
hoefte om de hand van God concreet te kunnen aanwijzen. Want waar alles 
langs natuurlijke wijze, via ontwikkeling uit de eigen krachten der natuur-
lijke elementen verloopt, rijst de vraag of er nog sprake is van een levende, 
transcendente en persoonlijke God. Als de geschiedenis inderdaad de ontwik-
keling is van eenmaal gelegde kiemen, is er voor Gods ingrijpen geen ruimte
76. Ibidem, 210-211.
77. Ibidem, 211.
78. Ibidem, 138-167.
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meer. Zonder de idee van afzonderlijke scheppingsdaden over te nemen, hono-
reert Van Dijk de religieuze kern van deze gedachte. Hij ontkomt aan het deïsme 
door erop te wijzen dat men het karakter van de religieuze beeldspraak niet 
verloochenen moet. ‘Wij mogen wat aan onzen wil eigen is, niet zonder meer 
overbrengen op den wil van God79 ‘. De wereld is op een andere manier gevolg 
van Gods wil dan menselijke daden het gevolg zijn van de menselijke wil. De 
geschapen werkelijkheid was voor Van Dijk resultaat van een langdurig proces, 
maar hij geeft daarvoor een theologische rechtvaardiging: dit proces is uitdruk-
king van de wil Gods. Wat wij natuurwetten noemen, is steeds afhankelijk van 
de goddelijke macht. De immanentie Gods als drijvende kracht achter de evo-
lutie en achter het natuurgebeuren kon hij niet loslaten. Tegelijkertijd waakt hij 
voor een te grote zelfstandigheid van de natuur. De werkzaamheid Gods is niet 
uitgeput in de loop van het ‘wereldgeheel’. Er blijft ruimte voor het wonder. 
Dat is volgens Van Dijk geen doorbreking van een natuurwet, want dan zou het 
heelal in wanorde geraken. Het wonder gaat geheel buiten de natuurwetten om, 
‘misschien is het ook wel eene vereeniging van verschillende natuurwetten door 
God, evenals bij ons “uitvinden”‘80. De natuurwetenschappen mogen zich daar-
om niet met metafysica bezighouden. Zij moeten blijven op het terrein van de 
eindige verschijnselen. ‘De natuurwetenschap doorvorsche vrij het wordings-
proces der dingen, maar dringe nergens in het heiligdom des geloofs, en het ge-
loof legge hier nergens de hand op den stof van het weten’81. Van Dijk vindt voor 
zijn visie steun in de Schrift, waar het accent ligt op de religieuze betekenis van 
het scheppingsgeloof zonder dat een poging gewaagd wordt het wordingsproces 
der dingen te beschrijven82. Vanuit deze visie op de verhouding tussen geloof en 
natuurwetenschap bestrijdt Van Dijk in de Vota academica de historische kritiek 
die door het positivistisch natuurwetenschappelijk denken was beïnvloed. Het 
‘beginsel van de causaliteit’ is geen ‘finale formule van wereldbeschouwing’, 
maar een heuristisch middel van onderzoek83. Het naturalisme, dat met de mo-
gelijkheid van een vleeswording des Woords op grond van dit causaliteitsbegin-
sel geen rekening wil houden, maakt zich er te gemakkelijk vanaf.

Er ligt een duidelijk verband tussen de hierboven weergegeven visie op het wonder 
en Van Dijks visie op de openbaring. Hij stelde zich deze zo ‘natuurlijk’ mogelijk 
voor, en daarom wordt Rothe’s concept gecorrigeerd. Het volgende citaat illustreert 
hoe Van Dijk zich de openbaring indenkt. ‘God volgt, om zoo te zeggen, met ons 
in den godsdienst de Socratische methode. Hij laat ons zelf op onze vragen het 
antwoord vinden, maar dat wij het antwoord vinden, ligt in den grond, in de manier 
van vragen. Hij dicteert ons geen ootmoed, berouw etc., maar hij brengt ons in 
79. Ibidem, 153. Van Dijk verwijst in dit verband naar Lotze, Mikrokosmos. Ideen zur Naturge-

schichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie (Leipzig 1856-1864, 
2e druk Leipzig 1869-1872).

80. Ibidem, 161.
81. Ibidem, 166.
82. Ibidem, 166-168. Met een verwijzing naar D. Chantepie de la Saussaye, ‘Dogmatische aan-

teekeningen (vervolg)’, PB 5 (1874) 236-266.
83. Vota academica (1904), GG II, 192-193.
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toestanden en levenservaringen, waarin wij leeren ons te buigen en te verootmoedi-
gen in onze tranen en worstelingen’84. Via zijn levenservaringen komt de mens met 
God in aanraking. Dat is de wijze waarop de openbaring tot ons komt. De openba-
ring is ‘vermittelt’, ‘organisch’, maar heeft haar oorsprong in God. En hier en daar 
kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die niet causaal uit de werkelijkheid zijn 
af te leiden. Daartoe behoort ook de vleeswording des Woords in Jezus Christus. 
Daarom heeft het christendom een absolute waarde.

Openbaring en geschiedenis

De inspiratie loopt uit op Jezus Christus, die daardoor tegelijkertijd de hoogste ma-
nifestatie van God wordt. Daarmee raken we het hart van Van Dijks visie op de 
bijzondere openbaring. ‘In Christus is de Openbaring Gods voltooid, dat wil zeggen 
God is in hem ten volle openbaar geworden, hij is de drager bij uitnemendheid in 
volkomen zin, het adaequate orgaan der Godsopenbaring’85. Deze verbinding van 
de godsopenbaring met de historische gestalte van Jezus Christus was in moderne 
kring losgelaten. Hiertegen protesteert Van Dijk in een uitgebreide, gedetailleerde 
en daardoor langdradige bespreking van een paar artikelen van Ph.R. Hugenholtz, 
waarin deze betoogde dat alle historische elementen uit de religieuze overtuiging 
weggezuiverd moeten worden86. Hugenholtz beroept zich daarvoor onder meer op 
de resultaten van de historisch-kritische methode. Wij hebben geen betrouwbaar 
beeld van Jezus, dus hoe kan hij een rol spelen in ons godsdienstig leven? Van 
Dijk bestrijdt echter de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Het berust op onwe-
tenschappelijke vooronderstellingen, en het zoeken naar ‘naakte historie’ is het 
najagen van een schim. ‘De uitspraak: de Heer is waarlijk opgestaan, is, waar ze 
zou gegeven worden als resultaat van exact weten, al even bespottelijk als de te-
genovergestelde: opstanding is onmogelijk’87. In het historisch onderzoek speelt de 
waardering een grote rol. Tevens bestrijdt Van Dijk de overtuiging van Hugenholtz 
dat godsdiensten waarin de geschiedenis een belangrijke rol speelt, tot een lagere 
godsdienstvorm behoren. Indien ‘de hooge en heilige Macht, die ons leven leidt, 
eens werkelijk het huwelijk van historie en religie gewild heeft, baat klagen niet, zal 

84. Dictaat, 64.
85. ‘De leer der verkiezing volgens het Nieuwe Testament’ (1878), GG I, 223-271, aldaar 236-

237. Deze rede hield Van Dijk op de jaarlijkse vergadering van de Nederlandse Hervormde 
Predikantenvereniging te Utrecht op 24 april 1878. In een brief aan Valeton van 7 december 
1877 vraagt Van Dijk zijn vriend advies of hij aan de uitnodiging tot deze lezing gehoor zal 
geven. Het onderwerp had hij overigens een jaar tevoren zelf gesuggereerd. Utrecht, Vale-
ton-archief. Op deze rede werd kritiek uitgeoefend door H. de Cock en S.A. van den Hoorn 
in De vrije kerk. Vereeniging van christelijk gereformeerde stemmen 4 (1878) 527-538, 582-
592 en 569-582. Van Dijk reageert met ‘Kantteekeningen op een tweetal kritieken naar aan-
leiding van mijn stuk: De leer der verkiezing volgens het N.T.’, STT 5 (1879) 96-119.

86. ‘Godsdienst en historie’ (1881), GG I, 341-386. Hij reageert vooral op ‘De christologie en de 
huidige godsdienstwetenschap’, TT 15 (1881) 30-52.

87. Ibidem, 372.
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aanvaarden het wijst zijn’88. Wijsgerige argumenten zijn dan niet op hun plaats, men 
kan slechts zwichten voor wat de geschiedenis en het eigen hart als waarachtige 
godservaring aanwijzen. Op de repliek van Hugenholtz heeft Van Dijk niet geant-
woord89.

Conclusie

In de etymologische zin van het woord kan van Dijk supranaturalist worden ge-
noemd. Gods transcendentie werd door hem nooit geloochend. Deze overtuiging 
vond een wetenschapstheoretische onderbouwing in het Badens neokantianisme. 
Behalve Lotze worden Windelband en Rickert regelmatig genoemd, en het bekende 
onderscheid tussen idiografische en nomothetische wetenschappen wordt door Van 
Dijk vaak gehanteerd. Hier openbaart zich het wezenlijke verschil tussen Van Dijk 
en zijn moderne tijdgenoten, dat behalve op dit punt een rol speelt in de benadering 
van de geschiedenis, in het bijzonder van de bijbelse geschiedenis. Ik kom er daar-
om later nog op terug90.

4. de InHoud Van de openbarIng. Het dogma

Inleiding

Er is reeds op gewezen dat openbaring voor Van Dijk zelfopenbaring Gods was. 
In deze paragraaf wordt Van Dijks visie daarop nader ontvouwd en wordt tevens 
ingegaan op de waarde die Van Dijk aan het dogma toekende.

De inhoud van de openbaring

Tegen de supranaturalistische visie op de inhoud van de openbaring als medede-
ling van leerwaarheden had Van Dijk fundamentele bezwaren. Deze visie hangt 
zijns inziens nauw samen met zijn reeds beschreven inzicht in het wezen van de 
godsdienst en op de wording daarvan. Dit wezen van de godsdienst werd vanaf de 
achttiende eeuw, onder invloed van het toenemend rationalisme, meer en meer ge-
zocht in het weten. Het gevolg daarvan was dat men in de openbaring mededeling 
van leerstellige waarheden ging zien. Deze vonden in de Schrift hun neerslag, waar-
door de schriftleer de openbaringsleer ging overheersen. De Schrift, aldus Van Dijk, 

88. Ibidem, 380.
89. Ph.R. Hugenholtz, ‘Nabetrachtingen. I.Godsdienst en historie’, TT 17 (1883) 153-172.
90. Zie paragraaf 5 over openbaring en Schrift.
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toont ons echter een geheel andere opvatting van de openbaring. Zij beschrijft de 
openbaring als een reeks van samenhangende feiten, waardoor God zijn wezen ont-
hult. Openbaring is zelfopenbaring Gods. Wat de openbaring ons aan kennis geeft, 
is uitsluitend kennis van God zelf. ‘Direct openbaart de openbaring niets boven God 
uit’91. Wel werpt de openbaring een indirect licht op de andere terreinen van onze 
kennis. Als voorbeeld wijst hij op de astronomie. ‘De openbaring bestaat niet in de 
mededeeling van de astronomie aan de menschen, maar in de onthulling van den 
sterrenhemel voor hun blik. De astronomie, zegt Rothe, moeten wijzelven daarvan 
afzien en uitgeven’92.

Dit alles roept de vraag op naar de waarde van de leer die in de Schrift tot ons komt. 
Maakt deze leer deel uit van de openbaring? Heeft de openbaring geen cognitieve 
aspecten?
 Reeds in zijn dissertatie gaf Van Dijk er blijk van zich op deze vraag te hebben 
bezonnen. Zonder te ontkennen dat in de openbaring ook cognitieve aspecten een 
rol spelen, acht hij het bedenkelijk te spreken over een leer van Jezus. ‘De Heer 
had geen stelsel, Hij is veeleer zelf het levende Systeem, waarin alles zijn bestand 
heeft ...’93. Er ontbreekt in de Schrift een ‘logisch in elkander sluitend stelsel van 
begrippen’94. De leer moet uit de Schrift worden opgebouwd, zij ligt niet kant en 
klaar voor het oprapen. Illustratief in dit verband is Van Dijks rede over ‘De leer 
der verkiezing volgens het Nieuwe Testament’ uit 1878. Ook daar vernemen we dat 
wat men pleegt te verstaan onder systeem, in de Schrift niet aanwezig is. Wat de 
verkiezing inhoudt, wordt in de geschiedenis der godsopenbaring langzamerhand 
duidelijk. De bijbelschrijvers zoeken, verlicht door Gods Geest, het plan van God 
in de geschiedenis, en dat plan beschrijven ze. Om dus te komen tot een weergave 
van de leer der verkiezing volgens het Nieuwe Testament, moet die geschiedenis der 
godsopenbaring worden nagegaan95. Het citeren van enkele loca probantia is dus 
niet genoeg.
 Bij die leerontwikkeling spelen de leeruitspraken in de Schrift een geringe rol. 
Alle aandacht lijkt voor Van Dijk te vallen op gebeurtenissen, niet op dogmatisch 
of ethisch gekleurde uitspraken en vooronderstellingen. De cognitieve aspecten van 
de bijbelse boodschap waren voor Van Dijk niet normatief. Dat kan men althans 
concluderen uit zijn rede ‘Verkeerd bijbelgebruik’ van 1891. Daarin stelt Van Dijk 
dat de ‘verbinding van bijbel en theoretische juistheid van denkbeelden’ niet terecht 
is. Hij keert zich hiermee zowel tegen de orthodoxie als tegen het modernisme. 
Beide stromingen gaan er vanuit dat de bijbel gezaghebbende begrippen en leer-
stellingen bevat. Maar met Rauwenhoff meent Van Dijk dat godsdienst in de eerste 
plaats gemoedsgesteldheid is. In de godsdienst gaat het in hoofdzaak om vroom-

91. Dictaat, 59.
92. Ibidem, 60.
93. ‘Begrip en methode der dogmatiek’ (1877), GG I, 14.
94. Ibidem 14-15. Het woord ‘leer’ herinnert hem te veel aan het standpunt waarop de inhoud 

van de openbaring beschouwd wordt als leermededeling. Hiermee neemt hij afstand van 
Doedes, Encyclopedie, 149-157.

95. ‘De leer der verkiezing volgens het Nieuwe Testament’ (1878), GG I, 226-227.
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heid. Daarom heeft de bijbel vooral gezag in religieus opzicht. Op de tegenwerping 
dat op deze manier de vroomheid in de lucht blijft hangen, antwoordt Van Dijk 
dat hij inderdaad bedoelt dat alle theoretische onderstellingen van de vroomheid 
geheel losgemaakt moeten worden van de bijbel. Hij meent ‘dat elke bint van den 
onderbouw van ons geloof mag en moet onderzocht worden op het vlakke veld der 
wijsbeegerte, waar de speculatie, naar het goede beeld van Carlyle: “should have 
free course, and look fearlessly towards all the thirty-two points of the compass, 
whithersoever and howsoever it listed”‘96. Om deze stelling toe te lichten en het 
gesprek erover op gang te brengen, stelt Van Dijk vervolgens een paar vragen. Als 
eerste stelt hij de vraag naar de fundering van het schriftgezag, waardoor men voor 
het geloof in het één of ander dogma kan volstaan met een beroep op de Schrift. 
‘Anders gezegd: men wijze eens nauwkeurig het punt aan, waar redelijk inzicht zich 
gevangen moet geven niet onder het onverklaarde en onverklaarbare, maar onder 
het louter-opgelegde’97. Als tweede stelt hij de vraag hoe de bijbel, die zelf nergens 
wijsbegeerte of theologie is, toetssteen van wijsgerige en theologische stellingen 
kan zijn. Als laatste wijst Van Dijk erop dat het ‘verwerken’ van de grondbeginselen 
en grondgedachten der Schrift wijsgerige arbeid is98.
 Openbaring is zelfopenbaring Gods. De voorstellingen die daaraan worden ver-
bonden zijn daarvan een menselijke interpretatie, en ‘voor zoover zij dit is, heeft 
zij waarde voor het individu’99. Dit geldt ook voor de leer in de Schrift. Levenslang 
heeft Van Dijk tegen intellectualisme in de openbaringsopvatting geprotesteerd100.

Antropologie

Met deze visie op de inhoud van de openbaring hangt een bepaalde antropolo-
gie nauw samen. Waar de openbaring gezien wordt als zelfopenbaring van God, 
spreekt het vanzelf dat het wezen van de godsdienstige mens niet gezocht wordt, 
zoals ten tijde van het rationalisme, in het verstand: God gaat met de gehele mens 
een relatie aan. Evenmin is het gevoel de grondfunctie binnen de godsdienst. Als 
godsdienst besef van gebondenheid aan God is, is de wil primair, zo meent Van 

96. ‘Verkeerd bijbelgebruik’ (1891), GG V, 29. Van Dijk verwijst naar F.W.E. Rauwenhoff, Wijs-
begeerte van den godsdienst I (Leiden 1887) 215. Aan Valeton schrijft hij op 20 november 
1887 dat Rauwenhoff te gemakkelijk over de dingen heenloopt. Utrecht, Valeton-archief.

97. Ibidem.
98. Ibidem, 30. Deze uitlating is mijns inziens gericht tot de gereformeerde theologen.
99. Dictaat, 22.
100. Expliciet gebeurt dat in ‘Begrip en methode der dogmatiek’ (1877), GG I, 11-15, waar hij 

zich met name tegen Doedes keert, en de rede ‘Verkeerd bijbelgebruik’ (1891), GG IV, 1-38. 
In veel andere publikaties van Van Dijk getuigen min of meer verspreide opmerkingen van 
een zelfde anti-intellectualistische opvatting van de openbaring. Zie ook bijvoorbeeld ook 
‘Verzoening met God’ (1919), GG VI, 508-522, aldaar 509, waar Van Dijk opmerkt dat de 
Schrift ons geen dogmen geeft in technische zin, maar de ‘heerlijk klassieke beschrijving 
van geestelijke ervaring’. Zie verder onder meer ‘Ik heb het geloof behouden’ (1910), GG 
V, 53-70, aldaar 56 en ‘Onder de beste leiding’ (z.j.), GG V, 147-165, aldaar 159. Hierin uit 
zich de verwantschap met Rothe.
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Dijk. Men moet een bepaalde relatie allereerst willen. De voorstelling brengt geen 
relatie tot stand, het gevoel ondergaat slechts de uitwerking van die verhouding, 
alleen de wil knoopt de verhouding aan. Binnen het raam van deze antropologie is 
geen plaats voor een intellectualistische apologetiek en wordt Van Dijks oppositie 
daartegen verstaanbaar. Verstandelijke argumenten zullen een mens nooit in de kern 
van zijn wezen raken101.

De waarde van het dogma en de dogmatiek

Haitjema heeft opgemerkt dat de afkeer van Van Dijk van het ‘schoolse begrip’ en 
de ‘verstandelijke formulering’ existentieel gefundeerd was in de zin die Kierke-
gaard aan dat woord hechtte. Op dit punt ziet hij een tegenstelling tussen Van Dijk 
en zijn beide vrienden Valeton en Chantepie de la Saussaye102. Met deze stelling 
hebben we een draad in handen die ons de weg wijst bij de ordening van de vele uit-
latingen die van Dijk over het dogma en de dogmenvorming heeft gedaan. De eerste 
vraag die aan de orde komt, is de vraag naar het karakter dat Van Dijk aan het dogma 
toekende. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag naar het belang van het dogma 
volgens Van Dijk, om daarna de vraag te beantwoorden in hoeverre Haitjema gelijk 
heeft als hij spreekt over de afkeer van het ‘schoolse begrip’ en ‘de verstandelijke 
redenering’. Er resten dan nog twee vragen. De eerste betreft de verhouding tot 
Kierkegaard, de tweede de verhouding tussen godsdienst en zedelijkheid, tussen 
dogmatiek en ethiek.

In zijn dissertatie definieert Van Dijk het dogma als de ‘vrucht der poging om een 
bepaald moment, een bepaalde relatie van het leven der gemeente in de taal des 
verstands over te zetten, terwijl de dogmatiek dan is de beschrijving, de omzet-
ting in begrippen van dat leven in zijn geheel’103. Hiermee neemt hij naar eigen 
besef enigszins afstand van Schleiermachter en Rothe, die de nadruk legden op de 
‘christlich fromme Gemüthszustände’ als de inhoud van het dogma. Dit doet Van 
Dijk echter teveel denken aan het ‘golvend, onvast leven des gevoels’. Hij neemt 
liever het ‘meer omvattende’ spraakgebruik der Schrift over, die van zwh spreekt 
‘welke de geloovige deelachtig wordt in gemeenschap met den Christus’104. Overi-
gens is de verwantschap met Schleiermacher en Rothe natuurlijk groot, vooral ge-

101. Dictaat, 3-23. Van Dijk behandelt in dit gedeelte uitvoerig de visies van Schleiermacher, 
Hegel en Von Hartmann. Zie over zijn houding ten opzichte van de apologetiek bijvoorbeeld 
‘De methode der apologetiek’ (1876), GG I, 111-154, aldaar onder meer 114, 133, 135, 139. 
Hier ligt een wezenlijk breekpunt met Van Oosterzee. Zie ‘Begrip en methode der dogma-
tiek’ (1877), GG I, 23-26.

102. Haitjema, De richtingen, 228-229.
103. ‘Begrip en methode der dogmatiek’ (1877), GG I, 11-12. Zie ook ‘De methode der apologe-

tiek’ (1877), GG I, 134: ‘Ons is een stelsel de intellectuele exponent, de omzetting in begrip-
pen van een levensbeschouwing’. Dat hij zich ondanks het verschil leerling van Schleierma-
cher wist, vinden we verwoord op bladzijde 10 en de bladzijden 26-27 van zijn dissertatie.

104. Ibidem, 11.
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zien Van Dijks afkeer van het rationalistisch supranaturalisme die zich in deze om-
schrijving openbaart. Behalve met een beroep op de Schrift tracht Van Dijk deze 
definitie te onderbouwen met een blik op de dogmengeschiedenis. Zij getuigt van 
een intuïtief besef bij de gemeente voor het wezenlijke. Als het in de dogmatische 
strijd van de eerste eeuwen niet om de ‘diepste levensgrond der gemeente’ zou gaan, 
zou die dogmenvorming een ‘onwaardig dialectisch spel’ zijn. En dat kan Van Dijk 
klaarblijkelijk niet aannemen. De gehele dogmavorming is ‘de altijd zeer gebrek-
kige poging om het Levensorganisme, waaruit de gemeente geboren werd, in een 
begripsorganisme over te zetten’105.
 Illustratief is hier Van Dijks boekje Het wezen des christendoms, waarin hij al-
lerlei aspecten van de vraag naar de verhouding tussen christendom en geschie-
denis beantwoordt. Hij gaat onder meer in op de vraag of Paulus het christelijk 
beginsel heeft ‘verdonkerd’. In dit gedeelte van de rede bestrijdt hij Harnack, 
wiens opvatting over het oudchristelijke dogma hij aldus weergeeft: ‘het dog-
me is in zijn conceptie en in zijn voltooiing (Ausbau) een werk van den Griek-
schen geest op den bodem van het Evangelie’106. Van Dijk daarentegen wil deze 
stelling omdraaien: ‘het dogme is is in zijn conceptie en ontwikkeling een werk 
van den Christelijken geest met Grieksche middelen’107. De onderbouwing van 
deze stelling, door Van Unnik ‘subliem’ genoemd, laat ik hier achterwege108. Ik 
wijs er slechts op dat Van Dijk de dogmenvorming niet als irrelevant of als een 
vorm van verwording van de hand heeft gewezen. Integendeel. ‘De dogmen zijn 
niet alleen, maar toch ook voor een goed deel geweest defensie-middelen tegen 
verwereldlijking, tegen vervloeiïng en verlies van inhoud’109. Voor Harnack was 
het dogma depravatie, voor Van Dijk was het ‘de gebrekkige vorm, waarin een 
eeuwige kern door de eeuwen gedragen wordt’110. En hoezeer men Van Dijk kan ty-
peren als bestrijder van het intellectualisme, een vijand van het intellect was hij niet.

105. Ibidem, 20. Deze visie op het dogma gaat gepaard met een voorkeur voor een kerkelijke 
dogmatiek, zie ‘Begrip en methode der dogmatiek’ (1877), GG I, 10, 12, 26, 39-42. Daarmee 
wordt door Van Dijk afstand genomen van zijn leermeester Van Oosterzee. Hij wist zich ook 
hierin leerling van Schleiermacher (zie bladzijde 10).

106. ‘Het wezen des christendoms’ (1907), GG II, 327.
107. Ibidem.
108. Van Unnik, ‘Isaac van Dijk’, in: Ernst en vrede, 157. Hij meent dat Van Dijk op dit punt zijn 

tijd vooruit was. In dit verband zij gewezen op J. Veenhof, De dubbele Jezus. Meditaties 
over teksten van de evangelisten (Baarn 1985) 112, die opmerkt dat er tegenwoordig steeds 
vaker gewezen wordt op de continuïteit tussen de evangelien en de latere dogma’s. ‘Op dit 
standpunt zijn de dogmata te beschouwen als de vertolking van de evangelische boodschap 
met behulp van griekse taal en denkmiddelen’.

109. ‘Het wezen des christendoms’ (1907), GG II, 338. Van Dijk wist met Schleiermacher van het 
‘negatieve’ karakter der dogma’s, zie ‘De absolute betekenis van het christendom’ (1907), 
GG II, 381-382. Hij verwijst hier behalve naar Schleiermacher ook naar J.H. Newman, Lec-
tures on the doctrine of justification. Zie tevens ‘Ibsen’s Brand met nabetrachting’ (1912), 
GG IV, 351, waar hij refereert aan Windelbands verdediging van het scheppingsgeloof als 
een wijze om vast te houden dat het in de schepping gaat om een uitdrukking van de persoon-
lijk gedachte, zelfbewuste God. Zie van deze voordrachten ook de bladzijden 360-364.

110. ‘Het wezen des christendoms’ (1907), GG II, 339. Zie ook ‘Begrip en methode der dogma-
tiek’ (1877), GG I, 20.
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Met deze laatste opmerking naderen we de mening van Haitjema, die meent dat 
Van Dijk een afkeer had van het ‘schoolse begrip’ en de ‘verstandelijke formule-
ring’. Van Dijks weerlegging van Harnack getuigt echter van het tegendeel. Dit 
klemt des te meer daar van Dijk zich zelden in negatieve zin over het dogma heeft 
uitgelaten. Hij heeft het juist voortdurend voor het dogma opgenomen. Men heeft 
van dogma’s weinig begrepen als ‘men nooit gevoeld heeft dat in menig dogme 
een gedempt loflied sluimert’111. De dogmen zijn geen fossielen. In de dogmen gaat 
het om de zielshistorie der kerk. ‘Als de gemeente haar trinitarische hymne zingt, 
vermeit zij zich wel niet in logicistisch geknutsel, maar belijdt en looft zij eerbiedig 
haar loskoming uit de betooverende omstrikking der pantheïstische gedachte’112. In 
het bijzonder in de confrontatie met allerlei vormen van mystiek heeft Van Dijk op 
de grote waarde van de dogmatische formulering gewezen113. Hij keerde zich wel 
herhaaldelijk tegen de overschatting van het dogma, door hem eens omschreven 
als ‘dogmatolatrie’114. Deze sluit namelijk niet aan bij zijn visie op de psychologie 
van de godsdienst. Met Pascal en Vinet beseft Van Dijk dat de gelovige ‘krachtens 
zijn geloof sceptisch, ongeloovig, tegenover elke poging (staat) om de wereld der 
eeuwige dingen in een onbewegelijke formule op te sluiten, want hij verstaat het 
woord: “wij kennen ten deele”‘115. Hier raken we de kern van Van Dijks visie op 
het dogma: het is de menselijke formulering van een eeuwige waarheid. Daarmee 
wordt het dogma gerelativeerd en de mogelijkheid geopend tot nieuwe formule-
ringen te komen. De orthodoxie moet dan ook niet bouwen op het ‘petrefact der 
belijdenis’, maar op de rots der eeuwen116. Het progressieve karakter van de dogma-
tiek komt bij haar tekort. Zij vereenzelvigt de vergankelijke vorm met de eeuwige 
waarheid, waarvan het de gebrekkige vertolking is. Bovendien maakt de leiding 
van de Geest het onmogelijk te volharden bij het oude alleen117. Overigens heeft 
Van Dijk voldoende eerbied voor het verleden om van mening te verschillen met de 
moderne Van Bell, die in een recensie beweerd had dat de gereformeerde formulie-
ren maar beter met rust gelaten kunnen worden118. De dogmatiek heeft niet alleen 
een progressief, maar ook een historisch karakter. Praktisch betekende dit dat Van 

111. ‘Vota academica’ (1904), GG II, 195-196. Deze terminologie wordt ook gebruikt in ‘Het 
wezen des christendoms’ (1907), GG II, 354. Ze werd eerder door Gunning gehanteerd, zie 
J.Veenhof, Revelatie, 79.

112. ‘Ibsen’s Brand met nabetrachting’ (1912), GG IV, 364. Zie verder ‘Verzoening met God’ 
(1919), GG IV, 508-509.

113. Zie bijvoorbeeld ‘Maurice Maeterlinck’ (1897), GG III, 275-346, aldaar 305 en 341-344. Zie 
ook ‘Het pragmatisme van William James e.a.’ (1911), GG II, 398-399 en 407.

114. ‘Begrip en methode der dogmatiek’ (1877), GG I, 5.
115. ‘Historische schetsen’ (1891), GG III, 96. Zie ook ‘Ibsen’s Brand met nabetrachting’ (1912), 

GG IV, 304-305.
116. ‘Begrip en methode der dogmatiek’ (1877), GG I, 5. Zie ook ‘De methode der apologetiek’ 

(1876), 150. Onder verwijzing naar Vinet, Discours sur quelques sujets religieux (Parijs 
1831, welke editie Van Dijk raadpleegde, is mij onbekend) en ‘Ibsen’s Brand met nabetrach-
ting’ (1912), GG IV, 360-364.

117. ‘Begrip en methode der dogmatiek’, (1877), GG I, 37.
118. Ibidem, 43-46. Naar aanleiding van F.W.B.van Bell, ‘Onze taak als dogmatici. Naar aanlei-

ding van het Lehrbuch der Evangelisch-Protestantischen Dogmatik van prof. dr. R.A. Lipsi-
us’, TT 11 (1877) 1-23.
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Dijk in het materiële gedeelte van de dogmatiek vaak weinig afweek van het klas-
sieke belijden der kerk. ‘Het geloof der gemeente’ was voor hem geen loze kreet. 
Wel stond hij open voor nieuwe formuleringen van datgene waarom het in het belij-
den der kerk ging, en wees hij een dorre dogmatische prediking af119.
 Het oeuvre van Van Dijk getuigt niet van afkeer van de ‘verstandelijke formule-
ring’, wel van een besef van menselijke beperktheid. Van Dijk spreekt ergens van 
een gezond agnosticisme120.

De overtuiging van Haitjema dat Kierkegaard grote invloed op Van Dijk heeft gehad 
en dat daaruit zijn ‘afkeer’ van het dogma verklaard moet worden, lijkt me onjuist.
 Kierkeraard was in Nederland geïntroduceerd voor A.J.Th. Jonker, die al vroeg 
enkele preken van Kierkegaard vertaalde en in de Stemmen voor waarheid en vrede 
publiceerde. Overigens kende Gunning toen reeds bijna alles Van Kierkegaard121. 
Ook Van Dijk heeft Kierkegaard leren kennen. Vanaf de verschijning van de Vota 
academica, in 1904, wordt hij regelmatig geciteerd. En toen mevrouw M. Chantepie 
de la Saussaye-Martin in 1905 enkele gedeelten uit het oeuvre van Kierkegaard had 
vertaald, schreef Van Dijk daarbij een woord vooraf122. Zijn leerling W. Leendertz 
promoveerde in 1913 op een studie over Kierkegaard123. Dit alles rechtvaardigt wel 
de mening van W.J. Aalders, dat het vooral La Saussaye en Van Dijk zijn geweest, 
die Kierkegaard in Nederland bekend hebben gemaakt. Hij voegt daar overigens di-
rect aan toe dat men zich in de eerste decennia van onze eeuw nauwelijks bezonnen 
heeft op de theologische en filosofische consequenties van Kierkegaards denken. 
Met hun anti-intellectualisme, hun nadruk op de persoon en op het ethos in plaats 
van op het verstand hebben de latere ethischen zich echter wel in hem herkend124. 
In verband met de houding tegenover het dogma lijkt het inderdaad juist te spreken 
van herkenning, eerder dan van beïnvloeding. Wie het woord vooraf leest dat Van 
Dijk aan de eerste bloemlezing uit Kierkegaards werken meegaf, kan niet ontken-
nen dat Van Dijk vooral getroffen is door het existentiële in de benadering van Kier-
kegaard. Deze was volgens Van Dijk een ‘ontdekkend’ auteur: ‘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’125. Van Dijk was, toen hij met 
Kierkegaard kennismaakte, de vijftig reeds gepasseerd en van een veranderende 
houding tegenover het dogma is geen sprake126. De nadruk op het existentiële, ook 

119. ‘De reputatie van onze predikanten’ (1919), GG VI, 523-547. Zie verder ‘Tweeërlei blijd-
schap’ (1916), GG V, 71-84, aldaar 80, waar Van Dijk opmerkt dat een ‘ruiling van termen’ 
niet mag leiden tot een waardevermindering van het dogma.

120. ‘Ibsen’s Brand met nabetrachting’ (1912), GG IV, 362-363.
121. M. van Rhijn, Aart Jan Theodorus Jonker, 45-53.
122. ‘Over Kierkegaard’ (1905), GG II, 213-232.
123. W. Leendertz, Sören Kierkegaard (Amsterdam 1913).
124. W.J. Aalders, ‘Het woord existentie in het moderne wetenschappelijk spraakgebruik’, in: 

Mededeelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, dl. 75, serie A, nr. 2, 23-
68.

125. ‘Over Kierkegaard’ (1905), GG II, 216.
126. Haitjema, De richtingen, 230, beroept zich op ‘Aesthetische en etische godsdienst’ (1895), 

GG I, 483-525, waarin Kierkegaard niet met name genoemd wordt. Bij mijn weten treffen 
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en met name in de dogmatiek, behoort tot het wezenlijke erfgoed van de ethische 
theologie. Geen afhankelijkheid dus, wel herkenning en daardoor bevestiging van 
de reeds bestaande overtuigingen. Dit kan, gezien de waardering van Kierkegaard 
voor Schleiermacher, geen verwondering wekken127.

Er is een duidelijke overeenkomst tussen Van Dijks visie op de ‘leer’ in de bijbel 
en het dogma van de gemeente. Beide steunen op de aan Schleiermacher ontleen-
de gedachte dat aan de basis van iedere intellectuele verwoording de menselijke 
existentie rust. Bij deze visie op het dogma ligt het verwijt van subjectivisme voor 
de hand. Van Dijk verdedigt zich hiertegen door nadruk te leggen op het leven der 
gemeente, niet op het leven van de enkeling. En met ‘leven’ wordt iets anders be-
doeld dan een zwevend gevoel. Bovendien stelt hij aan het leven der gemeente en 
de beschrijving daarvan de eis dat beiden gesteld worden onder de voortdurende 
kritiek der Heilige Schrift. Maar vooral wijst Van Dijk op de onontkoombaarheid 
van ‘subjectivisme’. De objectieve zijde van het christelijk leven bestaat namelijk 
slechts in samenhang met de subjectieve zijde. Dit objectieve komt alleen tot zijn 
recht indien de gelovige zich dit toeëigent. ‘Waarom heeft men er tegen om in zeer 
gezonden zin te spreken van een theologia regenitorum?’128. De Schrift wordt pas 
verstaan door hem wiens geestelijk oog bevrijd is van het kalumna. Van Dijk wijst 
de beschuldiging van subjectivisme dus van de hand door te wijzen op de inter-
actie tussen object en subject in de godsdienst. De menselijke ervaring kan daar-
om nooit een autonome grootheid worden. Zij is altijd vrucht van en reactie op de 
openbaring. Daarop moet een mens altijd terugvallen. Expliciet heeft Van Dijk dit 
verwoord in de reeds vermelde polemiek met Hugenholtz. Deze had er voor gepleit 
de verbinding tussen christologie en historische gebeurtenissen op te heffen. Daar-
mee zou de geloofszekerheid onafhankelijk worden van de wisselende resultaten 
van de historische kritiek en steunen op de godservaring in het geweten. In zijn 
reactie wijst Van Dijk onder meer op het twijfelachtige karakter van de geloofser-
varing. De vrees voor zelfbedrog tast de zekerheid voortdurend aan. Bovendien zijn 
er ogenblikken waarop ons geestelijk leven uitgedoofd schijnt. Het is vaak vreselijk 
175op ons zelven te staan en overgelaten te worden aan eigen onbarmhartig oor-
deel129. Hebben wij het op zulke ogenblikken niet nodig opgericht te worden door 
een blik op de ‘vriendelijke gestalte van Hem, die in het woord, dat ons omtrent 
Hem overgeleverd is, tot ons komt en ons wijst op de realiteit van zijn leven’?130. 
Met andere woorden: de ware zekerheid des geloofs is niet te vinden in de geloof-
servaring, maar in Jezus Christus. Dat hij gekend wordt in en door het geloof der ge-
meente doet aan de objectiviteit van de openbaring en aan de zekerheid des geloofs 

we de naam van Kierkegaard voor het eerst aan in Vota academica, dat in 1904 verscheen. 
La Saussaye verwijst in ieder geval reeds in 1899 naar Kierkegaard, en was Van Dijk op dit 
punt dus voor. Zie over Valeton en Kierkegaard bladzijde 70.

127. Aalders, ‘Het woord existentie’, in: Mededeelingen van de Koninklijke Akademie van Weten-
schappen, dl.75, serie A, nr. 2, 39.

128. ‘Begrip en methode der dogmatiek’ (1877), GG I, 23.
129. ‘Godsdienst en historie’ (1881), GG I, 383.
130. Ibidem.
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niets af131. In dit verband mag het opvallend genoemd worden dat het thema van de 
geloofservaring als bewijs voor de waarheid van de openbaring door Van Dijk niet 
gethematiseerd wordt132.

Godsdienst en zedelijkheid

De nadruk op de wil als grondfunctie in de godsdienst en de herleiding van het 
dogma tot zijn existentiële kern bracht Van Dijk er niet toe de godsdienst op te laten 
gaan in zedelijkheid. Het gaat in de godsdienst om de verhouding met de levende 
God, en godsdienst is dan ook meer dan zedelijkheid. Tegenover Hugenholtz heeft 
Van Dijk hierop met nadruk gewezen. ‘Godsdienst is niet alleen beweging van ons 
leven naar God heen, maar ook, men vergunne ons de uitdrukking, beweging van 
God naar ons heen’133. Het geloof wordt in zijn hartader getroffen als we God moe-
ten zien als een God die eeuwig zwijgt. Met andere woorden: God is meer dan het 
postulaat van ons ethisch gevoelen134. Hij openbaart zich in de geschiedenis en in 
het bijzonder in Jezus Christus. Daarmee is tevens de afstand tot Kant duidelijk 
verwoord135. Over de verhouding tussen godsdienst en zedelijkheid heeft Van Dijk 
zich overigens weinig uitgelaten. Slechts in zijn rectorale oratie uit 1895 gaat hij 
nog op dit thema in. Het religieuze is allereerst, zo stelt hij daar, een vrijstad voor 
het ethische. Binnen het godsdienstig geloof komt het ethische eerst waarlijk tot 
zijn recht. Tevens kan het religieuze het ethische behoeden voor verziekelijking. In 
de godsdienst worden wij niet gesteld tegenover onpersoonlijke eisen en onbestem-
de idealen, doch tegenover een ‘wezenlijk persoonlijken Wil, tegenover wezenlijk 
persoonlijke Goedheid’. Tenslotte noemt hij het religieuze de transfiguratie van het 
zedelijke136.

Conclusie

In zijn visie op het dogma is Van Dijk in sterke mate door Schleiermacher en Rothe 
beïnvloed. Daarin uit zich zijn verwantschap met D. Chantepie de la Saussaye en de 

131. Zie over de geloofservaring bij Van Dijk ook nog ‘Tweeërlei blijdschap’ (z.j.), GG V, 71-
84, aldaar 80: ‘Het is toch zoo dat wij kinderen Gods zijn, niet omdat wij God “erleben”, 
ervaren, maar omdat “ons barmhartigheid geschied is”‘. In ‘Een slotrede’, GG VI, 577-603, 
aldaar 584, merkt hij op dat de boodschap van Paulus meer omvat dan zijn ervaring, en zijn 
ervaring meer dan hij zeggen kan. Van alle ervaring blijft Jezus Christus de toetssteen, zie 
‘Jezus de Heer, door den Heiligen Geest’, GG V, 105-127, aldaar 108-109. De term ‘gewe-
ten’ wordt door Van Dijk zelden gebruikt.

132. Zie voor Valeton bladzijde 44-52, voor La Saussaye bladzijde 107-109.
133. ‘Godsdienst en historie’ (1881), GG I, 385.
134. ‘De eischen der historie’ (1883), GG I, 406.
135. ‘Het wezen des christendoms’ (1907), GG II, 362-367.
136. ‘Aestetische en ethische godsdienst’ (1895), GG I, 523-524.
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verbondenheid met diens zoon en Valeton137. Tegenover de agnostische tendenties 
van zijn dagen en de opbloei van allerlei vormen van neoplatonisme heeft hij tel-
kens de hoge waarde van het dogma bepleit. Anderzijds wees hij er voortdurend op 
dat de leer niet tot het hart van de openbaring behoort, waarmee het verschil tussen 
hem en zijn gereformeerde tijdgenoten onverholen werd uitgesproken. Daarmee 
wordt tevens duidelijk hoezeer antropologische gezichtspunten zijn opvatting van 
de openbaring hebben bepaald. Want binnen het kader van deze visie op de open-
baring en deze antropologie wordt een groot beroep gedaan op de morele en intel-
lectuele zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de mens. Deze wordt door de 
openbaring niet overweldigd, maar uitgenodigd God te dienen met heel zijn per-
soonlijkheid, ook met zijn intellect.

5. openbarIng en scHrIft

Inleiding

Van Dijk wilde tot op zekere hoogte onderscheiden tussen openbaring en Heilige 
Schrift. Daarmee nam hij afstand van het (rationalistisch) supranaturalisme, waarin 
dit onderscheid geheel of gedeeltelijk over het hoofd werd gezien, of waarin het 
slechts van formele aard was. ‘Bij openbaring dacht men aanstonds aan de god-
delijke ingeving der H.S.; aan de oorspronkelijk den profeten en apostelen door 
den H.G. meegedeelde verlichting’138. De locus de scriptura werd de belangrijkste 
locus van de dogmatiek. Van Dijk was echter doordrongen van het historisch ka-
rakter van openbaring en van de historische en psychologische bepaaldheid van 
de oorkonde der openbaring. De bloei van het historisch-kritisch bijbelonderzoek 
in de vorige eeuw is hem niet ontgaan en hij wilde zich tegen de resultaten daar-
van niet verzetten door de theologie een apologetische grondslag te geven. Zijn 
leermeester Van Oosterzee had hem niet van zijn gelijk kunnen overtuigen. In dit 
licht bezien is een zeker onderscheid tussen openbaring en Schrift onontkoombaar. 
Openbaring is zelfopenbaring Gods, de Schrift is het menselijk getuigenis van die 
openbaring, geen moment in die openbaring. Over de plaats van de Schrift bin-
nen het denken van Van Dijk gaat deze paragraaf. Achtereenvolgens komen aan 
de orde de fundering van het schriftgezag, de aard van het schriftgezag, de histo-
risch-kritische methode en de verhouding tussen natuur- en geesteswetenschappen.

137. Voor Valeton en La Saussaye zie men respectievelijk de bladzijden 66-72 en 134-139.
138. Dictaat, 56-57.

05 H5.indd   17705 H5.indd   177 30-12-2019   14:1330-12-2019   14:13



178

Fundering van het schriftgezag

Van Dijk heeft zich herhaaldelijk negatief uitgelaten over de traditionele leer der 
schriftinspiratie. Deze leer is niet gereformeerd, en zij is bovendien niet bijbels. 
In deze volgorde behandelt hij deze bezwaren in zijn dissertatie. Ze komen aan de 
orde ter adstructie van zijn stelling dat de Schrift toetssteen der dogmatiek is, niet 
als geïnspireerde Schrift, maar als ‘oorkonde’, menselijk getuigenis, van de open-
baring139.
 Het materiaal voor de dogma-historische fundering van zijn bezwaren tegen 
een leer der schriftinpiratie vond Van Dijk in de discussie over de vraag of men 
mag spreken over een formeel en een materieel beginsel der hervorming. Met het 
formele beginsel werd bedoeld de leer der schriftinspiratie, met het materieel be-
ginsel de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Van Dijk wijst 
in dit verband op een artikel van Ritschl, waarin deze aantoont dat de genoemde 
terminologie in 1826 door A. Twesten geïntroduceerd werd. De juistheid van dit 
onderscheid wordt door Van Dijk, in navolging van anderen, betwist140. De hervor-
mers hebben zelf nimmer een poging gedaan het gezag van de Schrift te bewijzen. 
Dat stond niet ter discussie. De hervormers stelden niet de vraag: waardoor, door 
welke eigenschappen, krijgt de Schrift gezag voor ons? Maar ze stelden de vraag: 
hoe, langs welke weg, krijgt de Schrift gezag voor ons? De persuasio humana is in 
laaatste instantie ontoereikend. Men ontwikkelde echter geen leer der schriftinspi-
ratie, maar wees op het testimonium Spiritus Sancti. Geheel in overeenstemming 
hiermee wordt de Schrift door de hervormers geen bron, maar ‘norma et regula 
fidei et vitae, canon et norma credendorum, principium cognoscendi vel instru-
mentale’ genoemd141. Het inspiratiebegrip der hervormers was zeer dynamisch. De 
inspiratieleer die we bij Calvijn vinden ‘was bij hem op zijn best formule, maar 
geen garantie voor het gezag der Schrift, dat immers op geheel anderen weg tot 
stand komt’142. Pas later is de mechanische leer der schriftinspiratie ontstaan. De 
inwendige zekerheid, gevolg van het testimonium Spiritus Sancti, werd als te zwak 
ervaren. Ter compensatie zocht men de zekerheid des geloofs over te brengen op 
de Schrift zelf. Deze ontwikkeling haakte in op een andere opvatting omtrent de 
inhoud van de openbaring met de opkomst van het supranaturalisme. Vanaf de 18e 
eeuw zag men de openbaring als mededeling van leerstukken, waartoe de mens uit 
zichzelf niet kon komen. De leer wordt neergelegd in de Schrift, en die is volkomen 
betrouwbaar. ‘Het geloof hing aan het gezag der H.S.; het gezag der Schrift hing 
aan hare inspiratie; hare inspiratie hing aan eene theorie der inspiratie; de theorie 
der inspiratie hing aan allerlei spitsvondige redeneeringen om haar te handhaven’143. 
Van Dijk acht de leer der inspiratie het logische gevolg van het feit dat men de ze-
kerheid des geloofs ging zoeken langs verstandelijke weg. Bij de hervormers echter 

139. ‘Begrip en methode der dogmatiek’ (1877), GG I, 50-62.
140. Hij verwijst naar A. Ritschl, ‘Ueber die beiden Principien des Protestantismus. Antwort auf 

eine 25 Jahre alte Frage’, Zeitschrift für Kirchengeschichte 1 (1877) 397-413.
141. ‘Begrip en methode der dogmatiek’ (1877), GG I, 55.
142. Ibidem, 56.
143. Dictaat, 50.
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was de leer der inspiratie niet de basis van het geloof, maar een afgeleide144.
 Behalve dit dogma-historische bezwaar tegen de leer der schriftinspiratie heeft 
Van Dijk ook een bijbels bezwaar. Zijns inziens zijn het vooral 2 Timotheus 3:16 en 
2 Petrus 1:21 geweest, waarop men zich in verband met de leer der schriftinspiratie 
heeft beroepen. De eerste tekst wil hij anders dan gebruikelijk vertalen. De vertaling 
‘ingegeven’ is op haar beurt ingegeven door de leer der mechanische schriftinspira-
tie. Er staat volgens Van Dijk niets anders dan dat alle Schrift door God is beademd. 
De tweede tekst kan evenmin dienen als bewijsplaats voor de leer der schriftinspi-
ratie. Er wordt daar geen melding gemaakt van het geschreven woord. Daarom kan 
Van Dijk zich goed vinden in de leer van een inspiratio personalis. De apostelen zijn 
met de Geest vervulde mensen geweest, die spraken en schreven over hetgeen zij 
geloofden. Een theorie ter verklaring van de ‘werking’ der Schrift, kan echter die 
‘werking’ zelf nooit stimuleren145.

De volgorde waarin beide bezwaren tegen de leer van de schriftinspiratie behandeld 
worden, toont aan hoe belangrijk de aansluiting bij de hervormers voor Van Dijk 
was. Meermalen heeft hij dit thema aan de orde gesteld146. Ook het kwantitatieve 
onderscheid in de aandacht voor beide bezwaren is groot. Het mag in dit verband 
opvallend genoemd worden dat Van Dijk zich niet heeft beroepen op de resultaten 
van de historisch-kritische methode. Het komt me voor dat juist de vruchten daarvan 
velen ertoe hebben gebracht afstand te nemen van de leer der schriftinspiratie, meer 
dan de positie van de hervormers. Gezien zijn nadruk op het historisch karakter van 
de godsopenbaring geldt dit ook voor Van Dijk. Toch zwijgt hij over dit verband. In 
1891 zal hij bij de fundering van de bezwaren tegen de leer der schriftinspiratie juist 
wel wijzen op de historische en psychologische bepaaldheid van de Schrift. Deze 
bepaaldheid regardeert niet alleen de feitelijke juistheid van allerlei schriftgevens, 
doch ook de juistheid van de theoretische uitlatingen daarin. Hij keert zich dan 
waarschijnlijk vooral tegen Kuyper en de zijnen, meer dan tegen het gedachtengoed 
van Van Oosterzee, die in 1882 was overleden.
 Toch erkende Van Dijk het gezag van de Schrift en, in samenhang daarmee, de 
bijzondere plaats van de Schrift temidden van de andere religieuze literatuur. Hij 
wilde de leer van de schriftinspiratie niet geheel loslaten. Dat blijkt uit zijn kritiek 
op J. Cramer, De geschiedenis van het leerstuk der inspiratie. Daarin komt Cramer 
tot de conclusie dat de schriftinspiratie-theorie met dank voor bewezen diensten be-
ter kan worden begraven. In een brief van 20 november 1887 schrijft Van Dijk aan 
Valeton: ‘Ik ben het eens met uw oordeel over Cramers inspiratie: Hij heeft gelijk, 
maar daarmee is niet alles gezegd’. ‘Als inspiratie in iedere zin moet wegvallen, dan 
is het ongerijmd dat er bijvoorbeeld tegenwoordig nog een genootschap bestaat dat 
144. ‘Begrip en methode der dogmatiek’ (1877), GG I, 59-60.
145. Ibidem, 59. Zie voor D. Chantepie de la Saussaye Veenhof, Revelatie, 171, noot 8.
146. Uitgebreider behandelt hij dit thema in ‘Het beginsel der hervorming’ (1877), GG I, 155-

221 en in ‘Verkeerd bijbelgebruik’ (1891), GG V, 1-38. Veenhof, Revelatie, 192, vermeldt 
dat dit onderscheid door Van Oosterzee en Hofstede de Groot werd afgewezen. Zij worden 
door Van Dijk niet genoemd. Overigens heeft Van Dijk in latere jaren nooit meer zo expliciet 
aansluiting gezocht bij de hervormers als tussen 1877 en 1891. Dit hangt samen met zijn 
veranderde belangstelling en verplichtingen.
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zich uitsluitend bezig houdt met de verspreiding van den Bijbel, dan is het spreken 
van de geheel enige waarde van den Bijbel ongeoorloofde lyriek. Goed doorgedacht 
komt onze appreciatie toch altijd neer op ‘such a thing as ‘inspiratie’, en dat is door 
Cramer vergeten’147.

Van Dijk heeft dus een verschil in inspiratie tussen de bijbelschrijvers en de gelovi-
gen aangenomen, of aan de bijbel zelf toch een vorm van inspiratie toegeschreven, 
maar hij heeft zijn ideeën daarover nooit systematisch tot het einde toe doordacht. 
De geciteerde passage uit de brief aan Valeton vormt daarvoor een overtuigend be-
wijs. Hij stond op dit punt niet alleen148. Het kan daarom geen verwondering wek-
ken dat een tijdgenoot als de moderne lutherse predikant Van Bakel in dit verband 
spreekt over een ‘spreekwoordelijke halfslachtigheid’ van de ethischen149. Maar Van 
Dijk heeft zich aan de nodigende macht van de Schrift nooit kunnen onttrekken. 
Zonder de bijbel gaat het niet. Zij is de ‘begeleidende kanon’ van het geloofsleven, 
en in die zin onmisbaar. Het is de bijbel die ons door Gods Geest tot andere mensen 
maakt150. De bijbel is medium gratiae, en daarom ook de norm voor het geloofsle-
ven. De bron van het geloof is echter de persoonlijke verhouding van de gelovige 
tot God. Daarom protesteert hij in zijn dissertatie tegen die dogmatici die een leer 
van de bijbel in de pars formalis van hun dogmatiek opnemen. Daardoor wordt de 
suggestie gewekt dat de Schrift hier gebruikt wordt als garantie van wat er komen 
gaat. Maar: ‘Het geloof dat de Schrift heilige Schrift is, Gods Woord is, is niets 
anders dan het geloof in den Christus, niet iets dat er naast staat, vooral niet iets dat 
vóórafgaan moet en kan; het geloof aan de Schrift, in zeer gezonden zin op te vatten, 
en het geloof in den Christus laten om zoo te zeggen den strijd om het eerstgeboor-
terecht niet toe’151. Het geloof in de Schrift als medium gratiae maakt deel uit van 
het geloof in Christus.

De aard van het schriftgezag

Over de aard van het schriftgezag liet Van Dijk zich uitvoerig uit in de reeds ge-
noemde rede over ‘Verkeerd bijbelgebruik’ uit 1891. Hij begint zijn rede met een 
afwijzing van de traditionele inspiratieleer en de daarmee samenhangende gedachte 
van de onfeilbaarheid der Schrift. ‘Noodlottig acht ik de ure in de geschiedenis 
van het Christendom, toen de verzekering de wereld inging dat alles of veel in den 
Bijbel waar is in den zin van wetenschappelijk juist, en even noodlottig acht ik de 

147. Utrecht, Valeton-archief.
148. De zelfde houding wordt in feite ook bij Valeton gevonden. Zie bladzijde 72-76. La Saussaye 

legde sterker dan zijn twee vrienden de nadruk op de voortgaande leiding van de Heilige 
Geest. Zie bladzijde 126-128.

149. H.A. van Bakel, Ethische orthodoxie en modernisme (Amersfoort 1907) 12.
150. Over de afnemende belangstelling voor de bijbel maakte Van Dijk zich grote zorgen. Zie 

‘Vermindering van innerlijk contact met den bijbel en de oorzaken daarvan’ (1916), GG V, 
39-52. Deze toespraak hield Van Dijk op de jaarvergadering van het NBG op 13 juni 1916.

151. ‘Begrip en methode der dogmatiek’ (1877), GG I, 66.
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voortdurende reactie daartegen’152. Het gevolg is geweest een steeds afnemende 
invloed van de bijbel. De bijbel heeft zijns inziens slechts gezag op esthetisch, 
godsdienstig en ethisch gebied. De bijbel is een machtig instrument van volksbe-
schaving. Het gebrek aan stijl bij vele jongeren heeft volgens Van Dijk dan ook te 
maken met een verminderde omgang met de bijbel. Verder gaat het in de godsdienst 
om vroomheid, en de Schrift is daarvoor een grote inspiratiebron. Op dit religieuze 
gebied heeft de bijbel beslist gezag. Tot slot heeft de bijbel ook gezag op ethisch 
gebied. Ook hier bedoelt Van Dijk niet een bepaalde theorie over het ethische, maar 
de volstrekte handhaving van de souvereiniteit van het zedelijke.

Tot de Schrift rekende Van Dijk ook het Oude Testament. Zich aansluitend bij de 
gereformeerde en ethische traditie, en daarmee afstand nemend van Schleiermacher 
ruimt Van Dijk voor het Oude Testament een grote plaats in, mits dit niet leidt tot 
een atomistisch schriftgebruik. Op dit punt is hij het eens met zijn leermeester Van 
Oosterzee en vooral met zijn vriend Valeton153.

De historisch-kritische methode

De hierboven beschreven visie op de openbaring en de traditionele leer der schrift-
kritiek ging bij Van Dijk gepaard met openheid voor de resultaten van de histo-
risch-kritische methode. ‘Die waarheid liefheeft, kan geen vijand van historische 
kritiek zijn’154. Hij protesteerde fel tegen hen die alle kritische benadering van de 
Schrift in verband brengen met ongeloof155. Dat de Schrift met behulp van de his-
torisch-kritische methode benaderd mag worden, was voor Van Dijk geen punt van 
discussie. Wat voorop ging, de openheid voor de kritiek, of de scheiding tussen 
openbaring en Schrift, laat zich bij Van Dijk niet aanwijzen. Week hij af van het 
Utrechts supranaturalisme omdat hij niet om de resultaten van de historische kritiek 
heen kon? Of schiep de gevoelsmatige afstand tot dit supranaturalisme ruimte voor 
een historisch-kritische benadering van de Schrift? In ieder geval gaan beide hand 
in hand. Binnen een strenge leer der schriftinspiratie is iedere vorm van kritiek on-
mogelijk, en als de inhoud van de openbaring bestaat in mededeling van waarheden, 
wordt men gedwongen allerlei tijdgebonden beschouwingen over mens, God en 
wereld te aanvaarden. Maar de Schrift heeft gezag op religieus, ethisch en esthetisch 
gebied, niet op historisch of natuurwetenschappelijk gebied, zo meent Van Dijk.

152. ‘Verkeerd bijbelgebruik’ (1891), GG V, 14.
153. ‘Begrip en methode der dogmatiek’, (1877), GG I, 61-62. Zie ook ‘De leer der verkiezing 

volgens het Nieuwe Testament’ (1878), GG I, 228. In de correspondentie met Valeton geeft 
Van Dijk herhaaldelijk blijk van zijn waardering voor het werk van de Utrechtse oud-testa-
menticus. Dat hij veel minder aandacht aan de schriftvragen besteedt dan Valeton, spreekt 
vanzelf.

154. ‘Hyperkritiek’, STT 3 (1877) 379-382, aldaar 379.
155. ‘Godsdienst en historie’(1881), GG I, 345. Klaarblijkelijk bedoeld tegen Kuyper, die met 

een offensief tegen de jongere ethischen bezig was. Over dit offensief van Kuyper zie men 
hoofdstuk I en III.
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De principiële openheid voor de kritiek is door Van Dijk regelmatig verwoord. De 
bloei van het historisch onderzoek in de negentiende eeuw bracht hij in verband met 
de goddelijke voorzienigheid. Het historisch onderzoek is niet uit de lucht komen 
vallen. Het gaat niet ‘om buiten het bestek van Hem, die ook der tijden Heer is’156. 
Hij heeft zich echter niet vaak over historisch-kritische kwesties in verband met de 
exegese uitgelaten. Maar een enkele keer toont hij dat hij van de resultaten van het 
jongste onderzoek heeft kennisgenomen. Zo schrijft hij in Het wezen des Christen-
doms over de verschillende leertypen in het Nieuwe Testament. Van Dijk meent 
dat deze er moeten zijn, want iedere evangelist komt vanuit zijn eigen invalshoek. 
Desondanks is er in het Nieuwe Testament een ‘machtig unisono’, dat hij samenvat 
met de woorden: ‘Hij is er’157. Elders wijst hij erop dat de evangeliën geen oorkon-
den zijn in de ‘diplomatischen zin van het woord’. Zij geven ons christelijke pre-
diking158. Van Unnik meent dat Van Dijk met deze stellingen zijn tijd vooruit was. 
Daaraan moet echter worden toegevoegd dat Van Dijk daarin niet de enige was. Hij 
staat op sommige punten niet zo heel ver af van Valeton en La Saussaye. Evenals 
zijn vrienden stond ook Van Dijk onder invloed van M. Kähler. In de geestelijke 
dampkring waarin hij leefde, waren deze gedachten niet uitzonderlijk159.

De beschouwingen over de resultaten van de kritiek nemen zoals gezegd in het 
oeuvre van Van Dijk een ondergeschikte plaats in. Dat is gezien zijn leeropdracht 
niet onbegrijpelijk. Maar daarvoor is nog een andere reden. Van Dijk bezon zich 
voortdurend op de uitgangspunten van het wetenschappelijk denken. Hij had meer 
belangstelling voor de zogenaamde voorvragen dan voor de resultaten van de me-
thode. En op die voorvragen ten aanzien van het historisch onderzoek heeft Van 
Dijk zich diepgaand bezonnen. Misschien mag men zeggen: Van Dijk heeft zich 
niet op het onderzoek, maar op de onderzoekers en hun methode geconcentreerd.
 De nauwkeurigheid waarmee Van Dijk kennis nam van allerlei vormen van mo-
dern historisch onderzoek blijkt onder meer uit zijn boekje Het wezen des chris-
tendoms. Verschillende methoden passeren de revu. Als eerste noemt hij de eclec-
tische methode. Daarmee bedoelt hij die historici te bekritiseren, die alleen de 
gezichtspunten uit het evangelie kiezen die hen aanstaan. Als voorbeeld noemt hij 
Harnack en diens boek Das Wesen des Christentums. Harnack noemt drie kringen 
van gedachten, waarin de grondtrekken van Jezus prediking kunnen worden sa-
mengevat. Maar bij een selectie wordt men licht willekeurig160. Als tweede surro-
gaat voor werkelijk historisch onderzoek noemt Van Dijk de louter ‘causalistische 
behandeling’ van het historisch materiaal. Daarmee bedoelt hij die benadering, die 
alles van alles afhankelijk stelt en daarmee relativeert. ‘Behoeft het nog gezegd te 

156. ‘Het wezen des christendoms’ (1907), GG II, 276.
157. Ibidem, 323.
158. ‘Ibsen’s Brand met nabetrachting’ (1912), GG IV, 357-358. Zie over de aard van de ge-

schiedschrijving in de bijbel ook ‘De leer der verkiezing in het Nieuwe Testament’ (1878), 
GG I, 227.

159. Van Unnik, ‘Isaac van Dijk’, in: Ernst en vrede, 156. Voor Valeton en La Saussaye zie men 
respectievelijk de bladzijden 84-90 en 143-145.

160. ‘Het wezen des christendoms’ (1907), GG II, 280.
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worden dat hier van een werkelijke schatting van den persoonlijken factor in de 
historie niets terechtkomt?’161. Als derde wijst Van Dijk op de toepassing van de na-
tuurwetenschappelijke methode op het terrein van de geesteswetenschappen. Deze 
voor hem zo verwerpelijke werkwijze zal hierna behandeld worden. Als vierde ont-
wikkelt Van Dijk bewaren tegen de ‘reductie-methode’, waarin men onderscheidt 
tussen kern en schaal. ‘Heeft het nooit de aandacht van deze onderzoekers getroffen 
dat men, in historische verschijnselen aldoor reduceerende, net zoo lang reduceert, 
totdat men aangekomen is bij het eigen geloof, de eigen vroomheid, de eigen religi-
euse overtuiging?’162. Als laatste zet hij tenslotte zijn bezwaren tegen de werkwijze 
van Troeltsch uiteen, die hij betitelt als de speculatief-historische. Deze werkwijze 
kwam reeds ter sprake163. Het objectieve historisch onderzoek bestaat niet. Talloze 
malen heeft hij deze gedachte onder de aandacht van zijn lezers willen brengen164. 
Afgezien daarvan was hij ervan overtuigd dat het christendom niet geheel en al 
open ligt voor historisch onderzoek165. Er is een factor in het christendom die on-
grijpbaar is voor de wetenschappelijke behandeling. ‘Tout se devine, excepté le 
Christianisme’166.

Natuur- en geesteswetenschappen

Achter Van Dijks kritische benadering van de historisch-kritische methode gaat een 
romantische hermeneutiek schuil, die ondersteund wordt door een scherpe schei-
ding tussen natuur- en geesteswetenschappen.
 In de hermeneutische benadering van Van Dijk is de invloed van Schleiermacher 
terug te vinden. Deze hermeneutische methode heeft niet alleen zijn beoefening 
van de godsdienstwetenschap beheerst, maar ook en vooral zijn benadering van 
de Schrift. In de exegese gaat het erom te komen tot een ‘levende aanraking’, een 
‘wezenlijk verstaan’ van de inhoud van de Schrift. Dit verstaan is voor Van Dijk 
uitvloeisel van ‘intuïtie, ‘divinatie’, vooral: ‘congenialiteit’167. Juist dit is hem, naar 
eigen zeggen, ‘pijnlijk’ kwalijk genomen168. Dat kan ook niet anders, want hier 

161. Ibidem, 283.
162. Ibidem, 293.
163. Zie bladzijde 160-162.
164. Zie bijvoorbeeld ‘Godsdienst en historie’ (1881), GG I, 364 en ‘Vota academica’ (1904), GG 

II, 77-78 en 171.
165. ‘Het wezen des christendoms’ (1907), GG II, 301-303.
166. Ibidem, 301. Het is een citaat van Vinet, waarvan de vindplaats niet vermeld wordt.
167. ‘Vota academica’ (1902), GG II, 77-78, 169-170, 173-174. In dit verband maakt Van Dijk 

vernietigende opmerkingen over de commentaar op de Psalmen van B. Duhm. In ‘Gods-
dienst en historie’ (1881), GG I, 371, bepleit hij een plaats voor de ‘waardering’ in het his-
torisch onderzoek. In verband met de godsdienstwetenschap beroept Van Dijk zich in ‘De 
eischen der historie’ (1883), GG I, 399-400, op Schleiermacher.

168. ‘Twee nieuwe vertalingen van de Imitatie’ (1909), 43-94, aldaar 47. Van Dijk verwijt Kloos 
gebrek aan congenialiteit met de wereld van Thomas. Kloos reageerde op Van Dijks recensie 
in de inleiding, die hij aan de tweede druk van zijn vertaling van de Imitatie liet voorafgaan, 
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scheiden zich de wegen van Van Dijk en zijn moderne tijdgenoten.
 Deze hermeneutiek hangt bij Van Dijk samen met een strenge scheiding tussen de 
natuurwetenschappelijke en de geesteswetenschappelijke methode. De natuurwe-
tenschappelijke methode zoekt oorzaken, wetten, zij is gericht op het algemene. Dit 
gaat echter ten koste van het individuele, van het ‘einmalige’. In die sfeer wordt de 
‘ademhaling van den geheelen mensch’ voortdurend moeilijker169. Het louter causa-
le denken moet afzien van alle waardebepaling, men denkt nomothetisch. Van Dijk 
heeft hiertegen drie bezwaren. Allereerst wijst hij erop dat er nog iets meer, iets 
anders is dan oorzaken en wetten, ten tweede waarschuwt hij tegen de verwijdering 
van de inhoud van de geesteswetenschappen die als gevolg van deze methode ont-
staat, en hij protesteert tegen het exclusieve recht op de naam ‘wetenschappelijk’, 
die deze methode voor zichzelf opeist. Voor de verhouding tussen natuur- en gees-
teswetenschappen is vooral het tweede punt van belang. Van Dijk maakt daarmee 
bezwaar tegen de toepassing van de natuurwetenschappelijke methode op de gees-
teswetenschappen. Dat kan zijns inziens niet. Daardoor verliest men het vermogen 
van wat Windelband het ‘eigenlijk historisch, het idiografisch denken’ noemt170. Van 
Dijk bedoelt hiermee de belangstelling, de liefde voor de enkeling. Het nomothe-
tisch denken voert niet tot de inhoud van de geesteswetenschappen. Het komt in 
de historische wetenschap aan op een levende reproduktie van het verleden. Hier 
kan ook gewezen worden op de bezwaren die Van Dijk had tegen Spencer en diens 
theorie van de ‘unknowable’. Spencer zocht het gemeenschappelijke in alle gods-
diensten, om zo het essentiële in de godsdienst aan te kunnen wijzen. Voor het indi-
viduele verschijnsel blijft geen ruimte meer over. Alles komt toch bijna op hetzelfde 
neer171.

Van Dijk stemt dus in met de tweedeling der wetenschappen in nomothetische en 
idiografische wetenschappen, waarmee hij zich een leerling toont van het Badens 
neokantianisme, met name van Windelband. Deze school leverde de theoretische 
basis voor zijn protest tegen het toepassen van de natuurwetenschappelijke metho-
de op het gebied van de geesteswetenschappen. Bij zijn tijdgenoten heeft hij deze 
toepassing herhaaldelijk aangetroffen en er zijn vinger op gelegd. De vele kritische 
opmerkingen die Van Dijk maakt aan het adres van de kritische benadering van de 
Schrift, vinden in deze filosofische stroming hun wetenschappelijke onderbouwing. 
Naast Windelband heeft ook Schleiermacher op dit punt Van Dijk beïnvloed. Hij 
noemt hem althans als iemand wiens pleidooi voor het eigene van de geschiedenis 
toch niet over het hoofd mag worden gezien172.

op ziekelijk arrogante wijze. Van Dijk toont in zijn weerwoord, ‘De heer Willem Kloos en de 
“exacte waarheid”‘ (1910), GG IV, 97-113, op onweerlegbare wijze aan dat Kloos niettemin 
bijna alle detailkritiek van Van Dijk in de 2e druk had verwerkt.

169. ‘Vota academica’ (1904), GG II, 162.
170. Ibidem, 163-164.
171. Zie de onder noot 60 genoemde plaatsen.
172. ‘Het pragmatisme van William James e.a.’ (1911), GG II, 410. Hij verwijst naar de Reden, 

tegen Spencer.
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Conclusie

Van Dijks visie op de verhouding tussen openbaring en Schrift scheidde hem van 
zijn gereformeerde tijdgenoten. Zijn visie op de verhouding natuur- en geesteswe-
tenschappen en zijn hermeneutisch uitgangspunt scheidden hem van zijn moderne 
tijdgenoten. Onder hen werd met name Ph.R. Hugenholtz door Van Dijk aange-
sproken. Andere polemiek was algemener, of betrof buitenlandse theologen. Dat 
kan echter niet verhullen dat hier, wetenschapstheoretisch gezien, het belangrijke 
punt van verschil tussen Van Dijk en de modernen ligt. Van moderne zijde was 
het de Amsterdamse hoogleraar Cramer die felle kritiek leverde op het boek Vota 
academica. Hij meende dat aan het goed recht van de kritiek getornd werd, en viel 
Van Dijk daarop aan173. Ook Valeton heeft de Vota zo geïnterpreteerd. Van Dijk zelf 
heeft zijn bedoeling als volgt omschreven: ‘Mijn ernstig bezwaar ging ... tegen de 
afwezigheid van esthetische, psychologische en wijsgeerige vorming bij niet weinig 
kritici, mijn bezwaar ging tegen rationalisme en intellectualisme, niet te vergeten 
vulgair intellectualisme’174. Dat modernen als Cramer hierin echter een aanval op 
de historisch-kritische methode zagen, is begrijpelijk. Hun wordt alle grond onder 
de moderne voeten weggehaald. Dat wat voor hen het hoogste goed was, de ‘on-
bevooroordeelde’ wetenschap, vrij van kerk, staat en geloof, wordt hun hier afge-
nomen. In zo’n klimaat is er voor een genuanceerd lezen van het boek geen ruimte 
meer. Kritisch lezen van de Schrift viel voor het moderne besef juist samen met 
‘onbevooroordeeld’ lezen. Slechts langzaam drong het in die kring door dat veel 
resultaten van dit kritisch bijbellezen eerder een historische bepaalde vrucht waren 
van onwetenschappelijke apriori’s. Ook de teleurstelling van Valeton is begrijpelijk. 
Wie altijd al bezwaren heeft gekoesterd tegen de historisch-kritische methode kon 
zich laven aan de Vota, en daarbij gemakkelijk vergeten dat de kritische benadering 
van de Schrift op zichzelf door Van Dijk niet werd afgewezen. Waar dit gebeurt, 
wordt Van Dijk ingelijfd in het kamp van de orthodoxe theologen, van wie hij even-
zeer verschilde als van de modernen, en kwam Valeton nog meer alleen te staan dan 
hij al stond175.

173. S. Cramer, ‘Is.van Dijks Vota academica’, TTT 3 (1905) 99-121. De Sopper, ‘Is.van Dijk’, 
OE 24 (1924) I, 48, had er daarentegen grote waardering voor. Hij spreekt over een boek van 
‘zeldzame waarde’. Op Cramer reageerde Van Dijk ook in ‘Rekenschap’, in: De Hervorming 
24 juni 1905.

174. ‘J.J.P. Valeton’ (1912), GG IV, 450. La Saussaye prees de Vota, zie ‘De godsdienst der we-
tenschap’ (1904), Geestelijke stroomingen, 256.

175. Voor Valeton zie men bladzijde 82-93.
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6. terugblIk en waarderIng

Terugblik

Aan het begin van zijn loopbaan werd Van Dijk vooral geboeid door het optre-
den van de Utrechtse apologetische school en de opbloeiende belangstelling voor 
de gereformeerde theologie. Vanuit een diepe verbondenheid met het werk van D. 
Chantepie de la Saussaye heeft hij zich herhaaldelijk tegen deze beide stromingen 
verzet. Het kernpunt waarop hij zich van hen onderscheidde, vormt zijn opvatting 
over de openbaring. De zelfopenbaring Gods aan het hart van de mens behoeft 
geen rationalistisch getinte apologie noch de ondersteuning van een leer van me-
chanische schriftinspiratie. Zulke opvattingen tasten het kernpunt van de ethische 
theologie aan: de mens wordt door God in zijn beperktheid en in zijn verantwoor-
delijkheid aanvaard en serieus genomen, en dat was voor Van Dijk van wezenlijk 
belang. Ook uit het oeuvre van Van Dijk blijkt hoezeer de belangstelling voor de 
vraag naar de mens in de ethische theologie tot uitdrukking komt. Deze visie op de 
verhouding tussen God en mens schept ruimte voor een historisch-kritische bena-
dering van de Schrift en voor een zekere relativering van het dogma. De mens is 
partner in het verbond, en speelt daarin zijn eigen, menselijke rol, ook op intellec-
tueel terrein. Hij wordt door de openbaring niet gedegradeerd tot een onfeilbaar in-
strument, en hij behoudt zijn intellectuele zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
De verhouding tot God is onaantastbaar voor de veronderstelde resultaten van de 
historisch-kritische methode van bijbelonderzoek of van de natuurwetenschappen. 
Zij is ervaring van de persoonlijke, transcendente God; met Hem heeft de gelo-
vige een relatie, en niet met een boek. Deze opvatting van de openbaring schept 
ook ruimte voor natuurwetenschappelijk onderzoek. In het Badens neokantianisme 
vond hij voor zijn visie op de verhouding tussen geloof en natuurwetenschap een 
wetenschapsfilosofische onderbouwing. Op grond daarvan keerde hij zich na zijn 
eerste publikaties ook tegen de moderne theologie, die de theologie veranderde in 
godsdienstwetenschap en in God slechts het postulaat van het algemeen menselijk 
ethisch gevoelen kon zien. Zijn vroomheid verbond hem met allerlei vormen van 
mystiek, die hij echter vooral in de godsleer al te onbepaald achtte, en waarin bo-
vendien aan de mens als zondaar geen recht wordt gedaan. Vooral aan dit laatste 
punt hechtte hij veel waarde: de ervaring van zonde is wezenlijk voor Van Dijks 
visie op de mens, en alleen in het christelijk geloof vond hij daarop een afdoend 
antwoord. De zondeval heeft in zijn ogen een totale breuk tussen God en mens 
teweeggebracht, en slechts door Jezus Christus wordt deze breuk hersteld. Deze 
visie op de mens en zijn wereld wordt bevestigd door het bijna geheel ontbreken 
van pogingen aanknopingspunten voor de bijzondere openbaring aan te wijzen. 
In die zin staat hij verder van D. Chantepie de la Saussaye af dan La Saussaye. 
Wel heeft hij de godsdienstwijsbegeerte gebruikt als een algemeen aanvaardbare 
onderbouw voor de theologie, maar dit ging niet ten koste van het besef dat niet 
de mens God, maar God de mens heeft gevonden. De wezenlijke vragen van het 
menselijk leven worden door de wetenschap niet beantwoord en komen in de niet-
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christelijke godsdiensten niet tot hun recht176. In het licht hiervan is het niet ver-
wonderlijk dat Van Dijk grote bezwaren had tegen de inrichting van het theologisch 
hoger onderwijs. Om tactische redenen heeft hij hieruit echter nooit de consequen-
tie willen trekken de oprichting van een seminarie te bepleiten, en tegen Valetons 
artikel over het hoger onderwijs had hij bezwaren. ‘Wij geven, dunkt mij, onze 
oorspronkelijke vesting over, wat gij Gunning hebt kwalijk genomen toen hij de 
wijsbegeerte van de godsdienst van de hand deed’177. In een mede door hem on-
dertekend advies aan de synode van de Hervormde Kerk wordt, met een beroep op 
Nederland als een christelijke natie, gepleit voor een herziening van de wet op het 
hoger onderwijs, waarbij aan de ‘christelijke gezindten’ invloed wordt toegekend op 
het benoemingsbeleid178. Ook Van Dijk deelde de mening van hen die van oordeel 
waren dat de theologische faculteit veranderd was in een faculteit van godsdienst-
wetenschap, en hij heeft met zijn advies aan de synode een poging gedaan dit te 
veranderen.

Waardering

Van Dijk heeft er eens over geklaagd dat zijn geschriften in de landelijke pers weinig 
aandacht en dus weinig waardering kregen179. Die waardering heeft hij wel van zijn 
leerlingen ontvangen, maar na zijn overlijden werd hij desondanks snel vergeten. 
Men meende dat zijn theologie na de eerste wereldoorlog verouderd was. Tegen-
over deze taxatie heeft Van Unnik erop gewezen hoezeer Van Dijk zijn tijd vooruit 
is geweest180. Hij wijst op het inzicht dat de evangeliën ons prediking geven, geen 
geschiedenis; het inzicht in verscheidenheid èn eenheid van het Nieuwe Testament; 
de principiële bestrijding van Von Harnack en het inzicht in het eigen karakter van 
de geesteswetenschappen. Daarbij kende Van Dijk een andere houding tegenover 
het intellectualisme dan vele van zijn tijdgenoten. Hierin ligt voor Van Unnik tevens 
de verklaring voor het feit dat Van Dijk in zijn eigen tijd niet altijd werd begrepen.
 In verband met Van Dijks afhankelijkheid van het Badens neokantianisme 
spreekt Haitjema over te vroeg gegrepen triomfen over de geest der eeuw, en meent 
hij dat de theologie van Van Dijk als tijdsverschijnsel veroordeeld is181. Voor de 

176. Zie ‘Ibsen’s Brand met nabetrachting’ (1912), GG IV, 315; ‘Ik heb het geloof behouden’ 
(1910), GG V, 53-69, aldaar 69, en ‘De reputatie van onze predikanten’ (1919), GG VI, 523-
547, speciaal vanaf 543.

177. In een brief van 9 april 1905.
178. In het archief van de N.H.K., inventarisnummer 994, stuk nummer 00389. De brief, geda-

teerd 9 november 1904, is ondertekend door Kruijf, Van Dijk, Wildeboer, Van Rhijn, Mey-
boom en Mallinckrodt.

179. ‘De Heer Willem Kloos en de “exacte waarheid”‘, GG IV, 111.
180. Van Unnik, ‘Isaac van Dijk’, Ernst en vrede, 156-157 en 169-170, tegen Haitjema.
181. Haitema, De richtingen, 224-240, in een hoofdstuk met de titel ‘Is de ethische theologie nog 

actueel?’ en idem, De nieuwere geschiedenis, 214-223 in een hoofdstuk getiteld ‘Te vroeg 
gegrepen triomfen op de geest der eeuw in de sectoren van theologie en cultuurfilosofie’.
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ethische Van Unnik was Van Dijk rond 1950 nog altijd actueel, voor de confessi-
onele Haitjema was hij een gepasseerd station. Voor Miskotte, die zelf mede door 
de ethische theologie gevormd is, is de ethische theologie als zodanig niet meer 
herkenbaar. Haar vruchten hebben zich over alle partijen verspreid182. Deze laatste 
beoordeling getuigt van wijsheid. Goede theologie is altijd ‘contextueel’, en andere 
tijden vragen een andere theologie. Daarbij zal de theologie nooit haar verleden 
kunnen vergeten omdat zij altijd weer terugkeert op punten die eenmaal als een 
gepasseerd station werden aangeduid. Ook de huidige generatie theologen zal Van 
Dijk niet zonder vrucht raadplegen. En in ieder geval hebben de leerlingen van Van 
Dijk er onvermoeibaar van getuigd, hoeveel deze leermeester voor hen in hun tijd 
heeft betekend.

182. Miskotte, ‘De ethische richting’, Verzameld Werk I, 331-335, aldaar 331, tegen Haitjema.
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HOOFDSTUK VI CONCLUSIES

Inleiding

In dit hoofdstuk vat ik de resultaten van het onderzoek samen. Er zijn drie vragen 
waarop ik wil ingaan. De eerste vraag is die naar de eenheid en de verscheiden-
heid van de hier bestudeerde latere ethische theologen. De tweede vraag betreft hun 
verhouding tot tijdgenoten. Als derde en laatste ga ik in op de verhouding van de 
latere ethischen tot D. Chantepie de la Saussaye en Gunning. Ik beperk me tot wat 
mijns inziens de belangrijkste punten zijn. Een algemene beschouwing gaat hieraan 
vooraf.

Algemene beschouwing

Valeton, La Saussaye en Van Dijk leefden in een tijd waarin de geloofwaardig-
heid van het christelijk geloof langzamerhand afnam. Daarbij heeft de bloei der 
natuurwetenschappen een belangrijke rol gespeeld. Door de verbeterde communi-
catie-middelen en reismogelijkheden kwamen velen bovendien in aanraking met 
niet-christelijke godsdiensten. Hierdoor werd de theologie gedwongen het geloof 
der gemeente opnieuw te formuleren, wilde zij niet aan een gebrek aan geloofwaar-
dighed tenonder gaan. Moderne theologen aarzelden niet zich te laten gezeggen 
door de ontwikkelingen op het terrein van de wetenschap, terwijl anderen neigden 
naar wat later fundamentalisme genoemd zou worden. Tussen deze beide polen 
bloeide de ethische theologie, waarin gestreefd werd naar een waardering van de 
nieuwe wetenschappelijke inzichten, die niet ten koste zou gaan van het hart van het 
evangelie van Gods genade in Jezus Christus. In deze zin waren Valeton, La Saus-
saye en Van Dijk moderne mensen: ze hebben getracht het geloof zo te formuleren, 
dat het ook voor de moderne mens aanvaardbaar zou zijn.
 Fundamenteel voor hun zelfbeeld was de ervaring dat God met de mens in Jezus 
Christus een relatie aangaat, en dit geloof verbond hen met de traditie van de kerk. 
Het besef dat God de mens niet met zijn openbaring overweldigt, maar hem als 
partner een wezenlijke plaats binnen zijn verbond geeft, bood hun de mogelijkheid 
recht te doen aan de menselijke zelfstandigheid, beperktheid en verantwoordelijk-
heid. God openbaart de mens geen bovennatuurlijke leerwaarheden, maar Hij gaat 
met de mens een relatie aan en houdt daarin rekening met de menselijke beperktheid 
en de omstandigheden waarin de mens verkeert. De mens van zijn kant is verant-
woordelijk voor de intellectuele verwoording van hetgeen hij in de relatie met God 
ervaart, en voor de schriftelijke vastlegging van deze ervaring. Met deze visie op 
de openbaring werd afscheid genomen van het klassieke supranaturalisme, dat voor
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hun besef de mens degradeerde tot een willoos instrument in de handen Gods. In 
hun visie op de Schrift wordt het effect hiervan zichtbaar: de Schrift is geen boek 
vol bovennatuurlijke leerwaarheden of historische wetenswaardigheden, maar men-
selijke verwoording van de geloofservaring. Dit bood de latere ethischen alle ruimte 
open te staan voor de resultaten van het moderne bijbelonderzoek en voor nieuwe 
dogmatische formuleringen, zonder dat zij zich gedwongen voelden, onder druk 
van het natuurwetenschappelijke denken, de transcendentie en de persoonlijkheid 
Gods te loochenen.
 De hierboven beschreven zedelijke grondslag van de theologie wortelt in het ver-
zet tegen het klassieke supranaturalisme. In de loop van de negentiende eeuw werd 
echter steeds duidelijker, hoezeer deze grondslag ook een bron van verzet was te-
genover de aan kracht en invloed winnende mechanische wereldbeschouwing. Want 
ook in deze wereldbeschouwing dreigt de mens, net als in het klassieke supranatura-
lisme, gedepersonaliseerd te worden: menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid 
vallen ten prooi aan een almachtige natuur. Tegenover deze wereldbeschouwing 
kwamen de latere ethischen op voor de mens, die zijn ware vrijheid hervindt voor 
het aangezicht van de persoonlijke, transcendente God die in Christus een relatie 
met hem aangaat. Hier raken we het hart van het ethisch beginsel: de beschrijving 
van het geloof als een relatie tussen God en mens.

De arbeid van Valeton, La Saussaye en Van Dijk kent twee kanten. Zij hebben zich 
tot hun kerkelijke achterban gewend, en ze hebben zich tot hun tijdgenoten gewend 
die langzamerhand van het christelijk geloof vervreemd raakten. Van het gesprek 
met de kerkelijke achterban getuigt vooral het oeuvre van Valeton. Meer dan zijn 
beide vrienden heeft hij gepoogd deze te overtuigen van de noodzaak de resultaten 
van het historisch-kritisch onderzoek te aanvaarden, of, waar het moderne theologen 
betrof, getracht aan te tonen dat een historisch-kritische beandering van de Schrift 
zich wel degelijk laat verbinden met het geloof in de persoonlijke, transcendente 
God die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Valetons inspanningen voor de 
zending getuigen ervan hoezeer hij zich eveneens betrokken wist bij de verkondi-
ging van het evangelie aan de niet-gelovigen. Bij La Saussaye liggen de accenten 
precies omgekeerd. Ook hij heeft zich gericht tot de eigen kerkelijke achterban, 
maar opvallender is zijn betrokkenheid bij het moderne, geseculariseerde leven, 
en dat geldt in feite ook van Van Dijk. De verhouding tussen geloof en wetenschap 
heeft hen blijvend beziggehouden, en van de moderne literatuur, spiegel van hun 
samenleving, hebben ze grondig kennis genomen.
 Met hun arbeid hebben ze zich vooral op de sociale bovenlaag van de samenle-
ving gericht. Door hun positie als hoogleraar behoorden zij zelf daartoe, en voor 
La Saussaye en Valeton is er op dit punt bovendien sprake van een continuïteit met 
hun jeugd. In dit licht bezien wekt hun geringe betrokkenheid bij de kerkelijke strijd 
geen verwondering: het publiek waarop zij zich hebben gericht, had daarbij geen 
belang. Men nam gewoonweg geen deel aan het kerkelijk leven, of men nam binnen 
de kerk de belangrijkste posities in en had daarom geen behoefte aan verandering.
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Eenheid en verscheidenheid

De ethische theologie kent in La Saussaye, Valeton en Van Dijk drie belangrijke ver-
tegenwoordigers, die zich op verschillende terreinen bewogen. La Saussaye was de 
man met de brede blik, de godsdiensthistoricus, de literatuurcriticus, de cultuurmin-
naar en de gelovige, wiens streven erop gericht was aan een zich van God vervreem-
dende cultuur te tonen hoezeer het christendom bij het tekort van het menselijk 
leven aansluit en dat vervult. Van Dijk was meer wijsgerig georiënteerd, hij zocht 
het meer in de diepte dan in de breedte, hij concentreerde zich op de boodschap van 
de vleeswording des Woords. Opmerkelijk is wat men over hun manier van colle 
geven vermeldt. La Saussaye doorkruiste in één uur vele malen de collegezaal, alsof 
hij de zaak van alle zijden wilde bekijken; Van Dijk zat gedurende het gehele uur 
achter een tafel, vanuit een in strijd verworven rust. Hun vriend Valeton was voor 
alles bijbels theoloog, die de historisch-kritische methode van bijbelonderzoek ver-
bond met zijn geloof in Jezus Christus als de hoogste openbaring Gods. Volgens de 
overlevering had hij een nerveuze tred, alsof hij zich opgejaagd voelde door weer 
een artikel waarin iemand zijn stem tegen zijn ideeën verhief. Hun oeuvre getuigt 
van deze verschillen in hun persoonlijkheid.
 Een belangrijk verschil tussen Van Dijk en Valeton enerzijds en La Saussaye an-
derzijds betreft hun houding tegenover de cultuur. J.H. Gerretsen moet eens opge-
merkt hebben dat La Saussaye het niet zo erg vond als men niet bekeerd was, als 
men Onze Eeuw maar las1. Op Van Dijk is dit volstrekt niet van toepassing, evenmin 
trouwens als op La Saussaye. Maar in zijn overdrijving bevat deze opmerking wel 
een kern van waarheid, want onmiskenbaar heeft La Saussaye de positieve rela-
tie tussen christendom en cultuur, tussen christelijk geloof en wijsbegeerte, oude 
en nieuwe mens, godsdienstwetenschap en theologie sterker beklemtoond dan Van 
Dijk. Over Valeton valt in dit verband weinig met zekerheid te zeggen, zijn culturele 
belangstelling was minder groot dan die van zijn collegae. Wat betreft zijn houding 
ten aanzien van de niet-christelijke godsdiensten lijkt hij dichter bij Van Dijk dan bij 
La Saussaye te staan.
 Een tweede belangrijk verschil is, dat Van Dijk zeer beslist onder invloed van het 
Badens neokantianisme stond. Dit is bij La Saussaye, die, zoals Van Nes het uit-
drukt, aan Lotze genoeg had, niet in diezelfde mate aan te wijzen2. Dit verschil mag 
niet overdreven worden. Windelband was een leerling van Lotze, en zowel Van Dijk 
als La Saussaye opereerden met de scheiding tussen geloof en wetenschap als the-
oretisch fundament voor hun wetenschappelijk streven. Dit geldt ook voor Valeton, 
van wie overigens nog moeilijker valt aan te geven wie hem op dit punt beïnvloed 
heeft. Hijzelf heeft erop gewezen dat zijn visie op de verhouding geloof en kritiek 
in nuce reeds bij D. Chantepie de la Saussaye aanwezig is3.
 Als laatste verschilpunt wijs ik op de plaats van de geloofservaring. Deze werd 
door Van Dijk nooit dat als theologisch argument voor de waarheid van de openba-
1. Van Rhijn. ‘In memoriam’ (1925), GG VI, 48.
2. Van Nes, ‘Levensbericht’,in: Levensber.M.N.L. 1920-1921, 71.
3. ‘Voorrede’, in: D. Chantepie de la Saussaye, Beoordeeling, xxxi-xxxii. Zie ook Van Leeu-

wen, De betekenis van Fr.E.D. Schleiermacher, 76.
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ring aangevoerd, terwijl La Saussaye en Valeton dit juist wel deden. Het lijkt ech-
ter onjuist hierin een fundamentele tegenstelling te zien. Dat kan slechts gezegd 
worden indien men over het hoofd ziet dat de geloofservaring bij La Saussaye en 
Valeton geen autonome grootheid is geweest zonder verband met de bijzondere 
openbaring in Jezus Christus. De geloofservaring heeft haar bron in deze open-
baring, en ze moet getoetst worden aan de Schrift. Wel kan hieruit geconcludeerd 
worden dat de behoefte aan een apologetische onderbouwing van zijn geloof bij Van 
Dijk minder sterk was. Dit valt ook op waar het de vraag naar het aanknopingspunt 
betreft. Daarmee is bij Van Dijk het gevaar kleiner dan bij Valeton en vooral La 
Saussaye dat de menselijke behoeften bepalen wat nog als evangelie mag gelden. 
of dat als godservaring wordt aangeduid wat louter menselijke ervaring is. Vooral 
bij La Saussaye lijkt dit laatste gevaar reëel aanwezig. De binding aan de Schrift 
was bij hem minder sterk dan bij zijn beide vrienden als gevolg zijn beroep op de 
voortdurende leiding van de Geest.
 Deze verschillen kunnen echter niet wegnemen dat de hier bestudeerde latere 
ethischen dicht bij elkaar stonden, en dat er daarom tussen 1870 en 1920 terecht 
gesproken kan worden van een ethische theologie. Het centrale theologische punt 
waarin zij met elkaar overeenstemmen, is hun visie op het geloof als gemeenschap 
met God, waarin de mens als mens gerespecteerd wordt. Daarom sprak La Saussaye 
terecht van een ‘ongestoorde geestverwantschap’ met Valeton4; Van Dijk sprak in 
verband met zijn relatie tot Valeton over ‘een zelfde beslissing in de hoogste levens-
vragen’5.
 Het is nooit tot een sterke partijvorming gekomen in ethische kring, totdat in 1920 
de ethische vereniging werd opgericht. La Saussaye en Van Dijk hebben geweigerd 
een benoeming te Utrecht te aanvaarden, hoewel dit de uitdrukkelijke wens van 
Valeton was. La Saussaye motiveerde dit met een verwijzing naar de verhoudingen 
binnen de Amsterdamse faculteit. Zijn vertrek zou er toe kunnen leiden dat deze in 
meerderheid en wellicht voorgoed een modern karakter zou krijgen. Ook Van Dijk 
had een dergelijk bezwaar, en ik concludeer eruit dat de latere ethischen van een 
spreiding van hun werkkring een grotere invloed van het ethisch beginsel verwacht-
ten dan van een bundeling van krachten aan één van de universiteiten. Deze tactiek 
vinden we ook terug in de geschiedenis van de theologische tijdschriften uit de vo-
rige eeuw. Na de opheffing van Studiën is er nooit meer een ethisch theologisch tijd-
schrift verschenen. La Saussaye zette zich in voor Onze Eeuw, Van Dijk en Valeton 
publiceerden in verschillende periodieken. Dit gebrek aan organisatorische eenheid 
komt niet voort uit een groot verschil van inzicht, maar behoort tot het wezenlijke 
erfgoed van de ethische theologie: het ethisch beginsel is een zoutend zout en moet 
doorwerken in alle partijen6.

4. ‘J.J.P. Valeton’, Overdenkingen 20 (1912), 1.
5. ‘Levensbericht’, GG IV, 425.
6. Brouwer, Daniel Chantepie de la Saussaye, 150-152.
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Verhouding tot tijdgenoten

Mede als gevolg van de voortdurende stroom van polemieken waarin Valeton ver-
zeild raakte, kwamen verschillen tussen hem en anderen vooral in het derde hoofd-
stuk aan de orde. Gezien de verwantschap tussen de hier bestudeerde latere ethi-
schen, was het overbodig expliciet op de verhouding tussen La Saussaye en Van 
Dijk en hun tijdgenoten in te gaan, wanneer deze niet tot uitdrukking kwam in een 
openbaar debat. Opvallend is overigens dat Bavinck de latere ethischen hoogst zel-
den noemt. Van gereformeerde zijde was het vooral Honig die zich verdiepte in de 
geschriften van de latere ethischen. Zij hebben echter niet op hem gereageerd. Dat 
vooral Valeton in openbare debatten betrokken raakte, lag aan het feit dat hij inging 
op een voor de gelovigen zo wezenlijk en zo bedreigend thema: de verhouding 
tussen geloof en kritiek. La Saussaye bewoog zich op een ander gebied, en was 
bovendien niet bereid met anderen te polemiseren. Van Dijk, die zelf regelmatig 
met anderen in gesprek trad, heeft veel minder vaak dan Valeton emotionele reacties 
losgemaakt. Hij ging vooral in op allerlei vormen van herlevend neo-platonisme, 
en begaf zich daarmee buiten het terrein van de kerk, waar hij tot zijn eigen veront-
waardiging min of meer genegeerd werd.

De voorliefde van Van Dijk, Valeton en La Saussaye voor het ethisch beginsel leidde 
tot een breuk met de Utrechtse apologetische school van hun leermeesters Doedes 
en Van Oosterzee, programmatisch verwoord in Valeton’s rede Een nieuw begin. 
De openbaring Gods valt niet samen met de optekening daarvan, Woord Gods en 
Schrift worden gescheiden, en als de mens als mens serieus genomen wordt, is er 
alle ruimte dwingende resultaten van de historisch-kritische methode van bijbelon-
derzoek te aanvaarden. Met grote openheid voor de moderne ontwikkelingen, maar 
trouw aan de openbaring Gods in Christus, hebben ze getracht de ontwikkelingen 
op het gebied van de godsdienstwetenschap en van de bijbelwetenschappen in hun 
theologisch denken te incorpereren. Een docetische visie op het ontstaan van het 
christelijk geloof en van de bijbel was hun volstrekt vreemd, en juist daarin open-
baart zich de grote aantrekkingskracht van de ethische theologie. Met name Valeton, 
en niet Gunning, heeft orthodoxe studenten een alternatief geboden voor Hoedema-
ker en andere orthodoxe theologen7.
 Een ander gevolg van het ethisch beginsel was dat de latere ethischen er nooit toe 
gekomen zijn hun gedachten systematisch uit te werken. Een dogmatiek op basis 
van het ethisch beginsel is noch door hen noch door anderen ooit geschreven, of 
men moet het beknopte Handboek der dogmatiek van S. Muller als zodanig willen 
beschouwen8. Daarbij leefden zij in een ‘tijd van weifeling’, waarin de dogmatiek 
in het algemeen niet zo hoog gewaardeerd werd9. Dat Kuyper en Bavinck in de-
zelfde decennia wel hun grote dogmatische werken schreven, toont aan dat in dit 
culturele klimaat niet de belangrijkste verklaring ligt voor het ontbreken van een
7. Anders Deurloo, ‘Hoedemaker en de schriftkritiek’, in: G. Abma en J. de Bruin (red.), Hoe-

demaker herdacht, 113.
8. P.J. Muller, Handboek der dogmatiek ten dienste der Ned.Hervormde Kerk (Groningen 1895).
9. Van Leeuwen, De betekenis van Fr.E.D. Schleiermacher, 96.
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dogmatiek op ethische basis. Die ligt inderdaad daar, waar zich een wezenlijk ver-
schil tussen ethischen en gereformeerden openbaart, namelijk in hun visie op de 
inhoud van de openbaring en de verhouding daarvan tot de Schrift. De existentiële 
diepte van de verhouding tot de levende God en hun opvatting van de openbaring als 
relatie maakte de ethischen huiverig voor elke vorm van systematiserende arbeid.
 In moderne ogen behoorden de ethischen, ondanks hun openheid voor de resulta-
ten van het moderne theologische onderzoek, tot de rechterflank van de theologie, 
en dat leidde vanuit die kring tot een verwijt van halfslachtigheid. Maar hoeveel 
openheid de latere ethischen ook kenden voor de moderne wetenschappelijke ont-
wikkelingen, zij kozen hun uitgangspunt in het getuigenis van het evangelie. De 
transcendentie Gods en Zijn openbaring in Jezus Christus waren voor hen axio-
ma’s die zij niet wensten op te geven. Wetenschapstheoretisch gezien vonden zij 
daarvoor een fundament in een neokantiaans georiënteerde scheiding tussen geloof 
en wetenschap, praktisch gezien betekende dit dat zij de historisch-kritische en de 
godsdiensthistorische benadering van de bijbel en van het christelijk geloof gehan-
teerd hebben vanuit het besef dat het wezen van het christendom niet geheel en al 
open ligt voor een wetenschappelijke benadering. Dit laatste besef lijkt in de loop 
der jaren sterker te zijn geworden. Op dit punt scheidden zich de wegen van ethi-
schen en modernen.

De verhouding tot D. Chantepie de la Saussaye en Gunning

Bij een eerste kennismaking met de geschriften van oudere en jongere ethischen 
valt direkt op dat de latere ethischen minder filosofisch en minder dogmatisch geo-
riënteerd zijn geweest. Het gevolg hiervan is dat ze zich gemakkelijker laten lezen, 
maar dat een exacte plaatsbepaling soms moeilijker te geven is. Een analyse van de 
christologie van de latere ethischen, die zo kenmerkend is voor de theologie van 
D. Chantepie de la Saussaye, valt bijvoorbeeld niet te geven wegens gebrek aan 
materiaal10. Bij een vergelijking met Gunning valt bovendien op, dat deze laatste 
zich in een voortdurende stroom artikelen, brochures en boeken rekenschap heeft 
gegeven van zijn eigen positie en de veranderingen daarin. Dit maakt het mogelijk 
zijn ontwikkelingsgang nauwkeurig te volgen, terwijl zoiets bij zijn jongere geest-
verwanten minder goed mogelijk is. Een uitzondering vormt wellicht Valeton, maar 
juist bij hem valt op dat er van een duidelijke ontwikkelingsgang in zijn theologi-
sche uitgangspunten nauwelijks sprake is. Ondanks het bovenstaande zijn er wel 
enige opmerkingen over de verhouding van de latere ethischen tot Gunning en La 
Saussaye Sr. te maken. Ik noem enige belangrijke verschilpunten.

Rasker heeft erop gewezen dat de binding aan de belijdenis bij La Saussaye minder 
sterk is dan bij zijn vader11, en dit geldt ook voor Valeton en Van Dijk. De reden 

10. Zie Veenhof, Revelatie, 152-155.
11. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 237.
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hiervoor ligt in de eerste plaats in hun opvatting over de inhoud van de openbaring 
en de waarde die zij hechtten aan het geloof der gemeente. Deze waardering bood 
enerzijds ruimte voor een band met het verleden, maar opende tegelijkertijd per-
spectieven voor een telkens hernieuwd belijden. Van de noodzaak van dit laatste 
waren de latere ethischen diep doordrongen. Het evangelie moet telkens opnieuw 
verwoord worden, opdat het voor telkens nieuwe generaties verstaanbaar is, en 
klaarblijkelijk woog dit voor hen zwaarder dan het handhaven van de band met 
het verleden. Minder expliciet dan D. Chantepie de la Saussaye wensten zij gere-
formeerde theologen te zijn, de belijdenisgeschriften worden in hun oeuvre weinig 
genoemd. Overigens heeft met name Van Dijk in de eerste jaren van zijn openbaar 
optreden vaak aansluiting gezocht bij de hervormers en bij het klassieke belijden 
der kerk.

Hierbij komt nog iets anders. De belijdenis was nauw verbonden met de kerkelijke 
strijd, en op dit punt openbaart zich een wezenlijk verschil tussen oudere en jon-
gere ethischen: de jongeren hebben zich daaraan onttrokken, in tegenstelling tot 
D. Chantepie de la Saussaye en Gunning. Dit mentaliteitsverschil wordt zichtbaar in 
de gebeurtenissen die hebben geleid tot de opheffing van Protestantsche bijdragen 
in 1874. Nadat zijn vader op 18 februari 1874 overleden was, heeft La Saussaye 
diens werkzaamheden ten behoeve van de Protestantsche bijdragen op zich ge-
nomen. Hij verzorgde het contact met de uitgever en trachtte voldoende copy te 
verzamelen om de lopende jaargang te voltooien12. Deze vijfde jaargang zou ook 
de laatste zijn. Ondertussen waren La Saussaye en Valeton bezig met de voorbe-
reidingen van een eigen tijdschrift, en eind 1874 lag het eerste nummer van Stu-
diën op de persen. In diezelfde tijd echter is bij Beets en anderen het plan gerezen 
de Bijdragen toch voort te zetten. Daardoor kwam La Saussaye in een moeilijk 
parket. Als de Bijdragen worden voortgezet, zo schreef hij 28 december 1874 ge-
ergerd aan Beets, dan als ‘orgaan waardoor de ethische richting tot de gemeente 
spreekt’. Artikelen van G.J. Vos Azn., Ph.J. Hoedemaker ‘en soortgelijken’ zouden 
niet mogen worden geplaatst. Maar La Saussaye betwijfelde of Beets, Gunning, 
Brill, Valeton Sr., Roozemeijer en Star Numan wel zouden willen schrijven. En in 
ieder geval: ‘Men wenst geen redacteurschap’13. Dat wilde La Saussaye zelf ook 
niet. Zijn voorkeur ging uit naar een zuiver theologisch tijdschrift, waarin ‘alles wat 
op den kerkelijke partijstrijd als zoodanig betrekking’ had, werd buitengesloten14. 
Het was zijn overtuiging dat daaraan grote behoefte bestond, en hij meende op die 
manier de gemeente evenzeer te dienen als met een tijdschrift dat nauwer bij de 
kerkelijke strijd betrokken was. Met andere woorden: er stond geen jongere gene-
ratie klaar om het werk van D. Chantepie de la Saussaye voort te zetten. De latere 
ethischen wensten zich niet op het kerkelijk terrein te bewegen door de Protestant-
sche bijdragen voort te zetten. De oudere generatie was daartoe om andere rede-
nen niet bereid. Bovendien – en dat legt natuurlijk veel gewicht in de schaal – was 
de markt te beperkt voor twee theologische tijdschriften van ethische signatuur.
12. Ltk Beets 1, UB-Leiden. Het betreft de correspondentie uit 1874.
13. Ltk Beets 1, UB-Leiden.
14. ‘Voorbericht’, STT 1 (1875) z.p.
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Weliswaar bestrijken de beide tijdschriften een verschillend terrein, maar uitge-
ver Noordhoff ‘rekent grootelijks op de abonn. der P.Bijdr. en wordt dat tijdschrift 
voortgezet, dan hebben onze Studiën wel een zeer goede reden, maar geen middel 
van bestaan’15. Daar het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift reeds ter perse 
was gegaan, meende La Saussaye dat ‘oud’ behoorde te wijken voor ‘jong’. Dat is, 
zoals de geschiedenis leert, inderdaad gebeurd. De Protestantsche bijdragen wer-
den gestaakt, de jongeren startten hun Studiën. Dit verschil in geesteshouding zou in 
later jaren leiden tot een verwijdering van Gunning, die hen vanwege hun houding 
ten opzichte van de kerk beschuldigde van individualisme16.

Haitjema heeft gewezen op de nieuwe vragen waar de latere ethischen voor kwa-
men te staan als gevolg van de opbloei van de godsdienstwetenschap. Hier moet 
echter aan toegevoegd worden dat ook D. Chantepie de la Saussaye en Gunning 
doordrongen waren van het historische karakter der godsopenbaring, en dat de be-
langstelling voor de godsdienstwetenschap dus geen breuk betekende met de atti-
tude van La Saussaye Sr. Bovendien hebben de latere ethischen de koers van de 
moderne godsdiensthistorici en -wijsgeren zeer beslist afgewezen.
 Toch ontstond rond dit punt een breuk met Gunning. Niet omdat de jongeren af-
weken van de lijn der vaderen, maar omdat Gunning, vanaf de jaren negentig, meer 
en meer afweek van de positie die hij in vroeger jaren had ingenomen. De Lange 
heeft de ontwikkelingsgang van Gunning geanalyseerd17. Hij wijst daarbij onder 
meer op de verhouding tussen geloof en kritiek, die bij Gunning, onder invloed 
van Kähler, sterk wijzigde. De ervaring van de verhoogde Christus in ons werd 
de basis van zijn geloof in de historische betrouwbaarheid van de bijbel. Uiteinde-
lijk zou deze ontwikkeling uitlopen op Gunnings bekende vakkenruil met Tiele, en 
een besliste afwijzing van de integratie van een historisch-kritische en godsdienst-
wetenschappelijke benadering in een dogmatisch-theologische benadering van het 
christelijk geloof. Gunning achtte dit halfslachtig en meende dat op deze wijze het 
christelijk geloof benaderd wordt met een hem wezensvreemde wetenschapsop-
vatting. De godsdienstwetenschap gaat dan functioneren als een algemeen geldige 
onderbouw van het christelijk geloof. Dat doet tekort aan de bedoeling van dit vak, 
maar leidt bovendien tot een beschadiging van het christelijk geloof. Deze vermen-
ging zag Gunning onder meer in de door Valeton beoogde verbinding tussen geloof 
en kritiek, en hij bepleitte de oprichting van een ‘vrije theologische faculteit’ naast 
de bestaande faculteiten van godsdienstwetenschap. Dit alles ging gepaard met een 
afnemende waardering voor de theologie van Schleiermacher18.
 Het valt niet te ontkennen dat de latere ethischen het christendom en de bijbel 
hebben willen benaderen aan de hand van algemeen erkende wetenschappelijke 
methoden. Zij deden dat echter in het (groeiend) besef dat het christendom niet 
geheel en al open ligt voor de godsdienstwetenschappelijke methode, en in het besef 

15. 28 December 1874, Ltk Beets 1, UB-Leiden.
16. Zie De Lange, Gunning, passim.
17. De Lange, De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap.
18. Van Leeuwen, De betekenis van Fr.E.D. Schleiermacher, 106-111.
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dat een algemeen aanvaardbare onderbouw niet te vinden is. La Saussaye, aan wie 
dit streven wellicht nog in de hoogste mate eigen was, heeft juist op dit punt een 
ontwikkeling meegemaakt, en bij alle drie heeft Kählers visie op de aard van de 
evangeliën weerklank gevonden. Maar voorzover dat mogelijk was, wilden de la-
tere ethischen het christelijk geloof wel historisch benaderen. En daar ligt volgens 
mij het grote verschil met Gunning. Bij hen opende de geloofservaring niet alleen 
de ogen voor de waarheid van de openbaring, maar ook voor de grenzen van de his-
torische kritiek. Binnen die grenzen wilden ze daarnaar luisteren, terwijl Gunning 
naliet op de hier liggende problemen een antwoord te geven. Dat heeft Valeton hem 
dan ook voorgehouden19. Gunning kan terecht wijzen op het gevaar dat het chris-
telijk geloof bij een benadering als van de latere ethischen niet tot zijn recht komt, 
en beknot dreigt te worden door louter menselijke categorieën. Omgekeerd is het 
gevaar van een openbaringstheologie dat de openbaring als een ‘donum superaddi-
tum’ boven de werkelijkheid en boven de mens blijft hangen. In de afweer tegen dit 
gevaar schuilt het kernpunt van het ethisch beginsel. Daardoor is de ethische theo-
logie nog steeds aktueel.

19. In een brief van 5 februari 1894, zie De Lange, Gunning, 108-116.

06 H6.indd   197 23-12-2019   16:52



198

ZUSammENFaSSUNg

In dieser Studie wird auf nachfolgende Frage eingegangen: Welches Verhältnis gibt 
es zwischen der Offenbarung, der Heiligen Schrift und der Erfahrung bei J.J.P. Va-
leton jun. (1848-1912), P.D. Chantepie de la Saussaye (1848-1920) und Is. van Dijk 
(1847-1921)? Sie gehörten zur sogenannten ‘ethischen Theologie’, die von 1850 bis 
1940 mitbestimmend war für das theologische Klima in den Niederlanden.
 In dieser Theologie steht der Gedanke im Mittelpunkt, daß Gott mit dem Men-
schen in Beziehung tritt. Diese Beziehung verleiht der Theologie eine existentielle 
Tiefe. Auffällig ist, daß der Mensch in seiner Verantwortlichkeit und in seiner Be-
schränktheit von Gott ernst genommen wird. Diese Auffassung von der Offenba-
rung als Beziehung zu Gott hat große Folgen in bezug auf die Heilige Schrift, den 
Inhalt der Offenbarung und die religiöse Erfahrung.
 Als der Vater dieser Theologie gilt D. Chantepie de la Saussaye (1818-1874). Sein 
Sohn P.D. Chantepie de la Saussaye und dessen Freunde J.J.P. Valeton jun. und Is. 
van Dijk sind die wichtigsten Vertreter unter seinen Schülern und Geistverwandten. 
Die Beschreibung ihres theologischen Denkens, das sich auf das Verhältnis zwi-
schen Offenbarung, Heiliger Schrift und Erfahrung konzentriert, bildet das Wesent-
liche dieser Untersuchung. Ihr Verhalten wird im historischen Kontext betrachtet, 
indem die Aufmerksamkeit auf das Verhältnis gerichtet wird zwischen ihnen und 
ihren theologisch ausgebildeten Zeitgenossen und zwischen ihnen und ihren Leh-
rern D. Chantepie de la Saussaye und dessen Geistverwandten J.H. Gunning jun. 
(1838-1905).
 Das Auftreten von Valeton, La Saussaye und Van Dijk spielt sich zwischen 1870 
und 1920 ab. Diese Jahreszahlen markieren in der Geschichte der Theologie eine 
deutlich umgrenzte Periode, in der den historischen Disziplinen in der Theologie 
und auch der Frage nach dem Verhältnis von Glauben und Wissenschaft viel Auf-
merksamkeit gewidmet wird. Der historische Kontext, in dem sie gearbeitet haben, 
wird im 2. Kapitel beschrieben. Weil näher eingegangen wird auf die Polemiken, 
die sie geführt haben, wird auch in den nächsten Kapiteln dieser Kontext aufgezeigt.
 Im dritten Kapitel wird das theologische Denken des Utrechter Alttestamentikers 
J.J.P. Valeton jun. in Uebersicht gebracht. Die Offenbarung war für Valeton eine 
Selbstoffenbarung Gottes, die in der Heiligen Schrift festgelegt und im Glauben er-
fahren wird. Diese Glaubenserfahrung war für Valeton ein Beweis für die Wahrheit 
seines Glaubens an die Offenbarung. Darin wird eine apologetische Tendenz im 
Hinblick auf das naturwissenschaftliche Denken sichtbar. Glauben, aufgefaßt als 
‘fides qua creditur’ ist ein Weg zur Erkenntnis. Diese Erkenntnis ist aber von einer 
anderen Art als die, die man aus den emprisichen Wissenschaften erwirbt, jedoch 
nicht weniger reell. Im Hintergrund spielt hier die Trennung zwischen Glauben und 
Wissenschaft mit, die es Valeton möglich machte, die Ergebnisse der historisch-kri-
tischen und religionsgeschichtlichen Methode der Bibelwissenschaften zu akzep-
tieren, ohne seinen Glauben an Gott und seine Offenbarung zu verleugnen. Diese 
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Methoden der Bibelforschung berühren nur die äußere Form der Heiligen Schrift, 
sagen aber nichts aus über die Wahrheit und Zuverlässigkeit des religiösen Inhalts 
der Heiligen Schrift. Von liberal-theologischer Seite wurde Valeton deswegen wie-
derholt angegriffen. Die liberalen Theologen konnten ihre Methode nicht von ihren 
philosophischen Ausgangspunkten lösen und beschuldigten Valeton der Unent-
schiedenheit. Valeton seinerseits wies sie auf die Voraussetzungen, die das Resultat 
ihrer Untersuchungen mitbestimmten. Diese Voraussetzungen waren nicht die sei-
nen. An der Transzendenz Gottes und seiner Offenbarung in der Geschichte Israels 
und in Jesus Christus hat er immer festgehalten.
 Die Selbstoffenbarung Gottes wird im Glauben erfahren. Die starke Betonung der 
Erfahrung durch Valeton hat von Seiten der orthodoxen Theologen zum Vorwurf 
des Subjektivismus geführt. Eine genaue Analyse von Valetons Werk lehrt uns aber, 
daß man seine Theologie nicht ohne weiteres als Erfahrungstheologie charakterisie-
ren kann. Die Glaubenserfahrung war für ihn immer eine Frucht der Offenbarung 
Gottes, und da die Bibelschreiber in der Zeit der Glaubensgeschehnisse lebten, ist 
ihre Erfahrung, festgelegt in der Heiligen Schrift, maßgebend für die Erfahrung der 
Gläubigen nach ihnen. Dennoch gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen 
Valeton und den Reformierten. Er betonte immer entschieden, daß Gott mit dem 
Menschen eine Beziehung schuf von Herz zu Herz. Die Bibel erfüllt dabei einen 
begleitenden Kanon, maßgebend, allerdings tritt sie nie an die Stelle des Verhält-
nisses von Gott zum Menschen. Dies wird untermauert mit einer Unterscheidung 
zwischen der Heiligen Schrift und der Offenbarung.
 Das Denken Valetons wurde im starken Maße bestimmt von Chantepie de la 
Saussaye. Außerdem haben R. Rothe und G.H.A. Ewald sein Denken geprägt.
 P.D. Chantepie de la Saussaye war von 1878-1899 Professor in Amsterdam, da-
nach bis 1916 Professor in Leiden. Er ist durch seine wissenschaftliche Betätigung 
in der Religionswissenschaft international bekannt geworden. Namentlich wäh-
rend seines ersten Professorats hat er sich mit diesem Studium beschäftigt und der 
Ruhm seines Werks Lehrbuch der Relgionsgeschichte hat sich bis auf den heutigen 
Tag erhalten. Im Laufe der Jahre wurde es ihm immer deutlicher, daß das Christen-
tum nicht restlos durch eine religionswissenschaftliche Betrachtungsweise zugäng-
lich ist. Diese Entwicklung brachte es mit sich, daß er den Lehrstuhl in Leiden im 
Jahre 1899 annahm, wo er vor allem Ethik dozierte. Das verbindende Element in 
seinem Werk ist die Frage nach dem Verhältnis zwischen Christentum und Kultur. 
Darin zeigt sich eine apologetische Tendenz: La Saussaye versuchte überall darauf 
hinzuweisen, daß der christliche Glaube sich einerseits der Kultur anschließe, and-
rerseits aber die Unzulänglichkeit der Kultur offenbar mache und diese Unzuläng-
lichkeit ergänze. Viel stärker als bei Valeton erhebt sich die Frage nach der natür-
lichen Theologie, was in Anbetracht des umfassenden Interesses von La Saussaye 
begreiflich ist. In dieser Hinsicht steht La Saussaye der Theologie von D. Chantepie 
de la Saussaye näher als Valeton. In seiner Sicht auf den Inhalt der Offenbarung, auf 
den Wert des Dogmas, auf die Transzendenz Gottes und seine Offenbarung in Jesus 
Christus kann deutlich von einer weitgehenden Geistesverwandtschaft mit Valeton 
die Rede sein. Was aber das Verhältnis von der Heiligen Schrift zur Erfahrung betrifft, 
fällt auf, daß die Bindung an die Heilige Schrift bei La Saussaye weniger stark ist 
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als bei Valeton. La Saussaye berief sich oft auf die ständige Führung der Gemeinde 
durch den Heiligen Geist. Die Offenbarung Gottes setzt sich fort bis in die Gegenwart.
 Im 5. Kapitel wird das theologische Denken von Is. van Dijk behandelt. Nach 
seiner Laufbahn als Pfarrer wird Van Dijk im Jahre 1883 zum Professor an der Uni-
versität Groningen ernannt für den Unterricht in der Geschichte der Religionen und 
der Religionsphilosophie. Im Jahr 1917 wird er emeritiert. Am Anfang seiner Lauf-
bahn zeigte Van Dijk ein großes Interesse für die wieder aufkommende reformierte 
Theologie und für die apologetische Theologie seiner Utrechter Lehrer J.I. Doedes 
und J.J. van Oosterzee. Später kam sein Interesse für die Mystik zum Vorschein. 
Van Dijk war ein großer Kenner von Plotin und von allerlei anderen Formen der 
pantheistischen Mystik. So machte er zum Beispiel eine schöne Uebersetzung von 
der Imitatio’ von Thomas a Kempis. In der modernen niederländischen Literatur, 
besonders bei den Schriftstellern der achtziger Jahre, den sogenannten ‘Tachtigers’, 
fand er wieder aufkommende mystische und pantheistische Züge und hat er sehr oft 
auf den Ursprung dieser Formen hingewiesen. Daraus geht hervor welchen großen 
Wert er auf die klassischen kirchlichen Dogmen legte. Sie waren für ihn nicht die 
Frucht eines griechischen Geistes mit christlichen Mitteln, sondern, umgekehrt, die 
Frucht des christlichen Geistes mit griechischen Denkmitteln. Mit dieser Erbschaft 
als Waffe stritt er gegen alle Formen einer wieder aufkommenden Mystik und den 
Pantheismus. Das verbindende Element in seinem Werk ist das Interesse für den 
Menschen coram deo. In der Lehre der Inkarnation und der Versöhnung fand er die 
Antwort auf das, was seines Erachtens die größte Unzulänglichkeit des Menschen 
ist: sein Aufstand gegen den lebenden Gott. Das anthropologische Interesse, das so 
typisch für die ethische Theologie ist, tritt bei ihm deutlich in den Vordergrund.
 In seiner Sicht auf die Autorität der Heiligen Schrift, auf das Verhältnis zwischen 
allgemeiner und besonderer Offenbarung, auf die Art der Theologie undsoweiter, 
steht Van Dijk ganz in der Nähe von seinen Freunden Valeton und La Saussaye. 
Auffallend ist aber, daß er stärker als La Saussaye eine gewisse Zurückhaltung 
gegenüber der Kultur seiner Zeit betrachtete in dem Sinne, daß das Verhältnis zwi-
schen Christentum und Kultur weniger positiv ist. Auch fällt auf, daß Van Dijk mehr 
als Valeton und La Saussaye unter dem Einfluß des Badener Neukantianismus von 
Windelband und Rickert stand.
 Im 6. Kapitel werden die Ergebnisse der Studie zusammengefasst. Trotz der 
schon angedeuteten Unterschiede zwischen La Saussaye, Valeton und Is. van Dijk 
kann man mit Recht von einer ethischen Theologie sprechen. Kennzeichnend ist 
ihre Auffassung vom Verhältnis zwischen Gott und Menschen, die im starken Maße 
ihre Auffassung von Offenbarung, Glauben und Erfahrung bestimmt hat. In diesem 
Licht gesehen sind die Unterschiede zwischen ihnen von untergeordneter Bedeu-
tung.
 Große Unterschiede gibt es allerdings zwischen ihnen und den orthodoxen und 
liberalen Theologen. Die späteren ethischen Theologen haben an der Transzendenz 
Gottes festgehalten, ohne dabei einer fundamentalistischen Schriftauffassung Raum 
zu geben.
 Hinsichtlich des Verhältnisses zu den ethischen Vorläufern, D. Chantepie de la 
Saussaye und J.H. Gunning jun. fällt auf daß die jüngeren sich kaum jemals auf
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das kirchliche Gebiet begeben haben. Uebrigens zeigt sich eine große Verwandt-
schaft mit D. Chantepie de la Saussaye. Unterschiede findet man in der Haltung der 
natürlichen Theologie und dem Neukantianismus gegenüber. Diese letzte Strömung 
war D. Chantepie de la Saussaye nur in ihren ersten Ausdrucksformen bekannt, 
da er im Jahre 1874 starb. Man kann jedoch sagen, daß der Unterschied zwischen 
Glauben und Wissenschaft auch bei ihm, unter Einfluß von Schleiermacher, zu 
finden ist. Gunning hat sich seit 1890 immer mehr von der ethischen Theologie 
entfernt in dem Sinne, daß er sich imfolge eines zunehmenden Einflusses von M. 
Kähler der Offenbarung als Ausgangspunkt zuwandte, ohne aber auf die Fragen 
einzugehen, die Religionswissenschaft und Bibelforschung der Theologie stellten.
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WILLIGEN, A. DE, ‘Geloof en geschiedeni s bij J.J.P. Valeton, H.M. van Nes en 
G. van der Leeuw’, in: Ernst en vrede. Opstellen rondom de ethische theologie 
aangeboden aan prof dr. M. van Rhijn op 15 november 1951 (‘s-Gravenhage 
1951) 183-213.

WILLIGEN, A. DE, Martin Kähler (Assen 1945).

ZEILSTRA, J.A., ‘Josué Jean Philppe Valeton ‘, in: BLGNP III, 358 -360.

3. J.J.P. Valeton Jr.

Is. van Dijk publiceerde een bibliografie in Levensber.M.N.L. 1911-1912, 111-119, 
F.G.M. Broeyer gaf in zijn bijdrage over Valeton aan het BLGNP m, 360-355, een 
aanvulling daarop. Hier worden slechts de belangrijkste publicaties van Valeton ge-
noemd. Stichtelijke bedragen verschenen in verscheidene tijdschriften, de meeste in 
Overdenkingen en in Elrheto (onder het pseudoniem Jr.)

Boeken
Jesaja volgens zijn e algemeen als echt erkende schriften (Groningen 1871).
Viertal voorlezingen over profeten des Ouden Verbonds, gehouden te Utrecht en te 

Rotterdam en van aantekeeningen voorzien (Utrecht 1886)
Toespraken gehouden in verschil/ende jaren bij de opening der academische lessen 

(Nijmegen 1892).
De Psalmen I-III (Nijmegen 1902-1905; 2e door H.Th. Obbink verzorgde druk Nij-

megen 1912-1913).
Getuigenissen (Nijmegen 1907).
Amos en Hosea. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van lsraëls godsdienst (Nijme-

gen 1894).
Voorlezingen over Jesaja, Jeremia, Ezechiël, II Jesaja, met aanteekeningen (Utrecht 

1908 = 2e vermeerderde druk van Viertal voorlezingen, 1886).
Oud-testamentische voordrachten (Nijmegen 1909).

Brochures

De lsraëlietische letterkunde als onderdeel der christelijke theologie. Redevoering, 
bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de universiteit te Utrecht den 
8sten december 1877 uitgesproken (Groningen 1877).

Nog één woord over het ethisch beginsel. Toespraak bij de opening der academi-
sche lessen, den 26sten september 1878 (Utrecht 1878).

Een nieuw begin. Toespraak gehouden den 28sten september 1882 bij de opening 
der academische lessen, mede ter gedachtenis van prof. dr. J J. van Oosterzee 
(Utrecht 1882).
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Geloof en theologie. Woord van toelichting naar aanleiding van bezwaren, inge-
bracht tegen “Een nieuw begin” (Utrecht 1883).

Christus en het Oude Testament. Mer een voor- en naschrift naar aanleidng van dr. 
Hoedemaker’s “Als verleiders en nochtans waarachtigen” (Nijmegen 1895).

De veronderstelling der theologie. Redevoering uitgesproken 25 maart 1898 
(Utrecht 1898). Verscheen ook in Jaarboek der Rijks-Universiteit 1882/1883 
(z.j.z.p.).

De boom der kennis van het goed en het kwaad. Rede uitgesproken in de Domkerk 
te Utrecht 23 mei 1899 bij gelegenheid van de 46ste algemeene vergadering van 
de vereeniging van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland 
en de overzeesche bezittingen (Nijmegen 1899).

De strijd tusschen Achab en Elia. Voordracht gehouden in de paedagogische ver-
eeniging van christelijke onderwijzers, te Utrecht 24 april 1900 (Nijmegen 
1900).

Profeet contra profeet. Toespraak gehouden 28 september 1900 ter opening der 
academische lessen (Nijmegen 1900).

In dankbare herinnering aan 8 december 1902. Niet in de handel. Op het eerste blad 
staat vermeld: ‘Toespraak gehouden in het groot-auditorium van het universi-
teitsgebouw te Utrecht’.

Een oud-babylonische wet in verband met “de Mozaïsche wet” (Utrecht 1903).
Ethisch. Toespraak, gehouden bij de opening der academische lessen, den 5den oc-

tober 1903, met aanteekeningen voornamelijk naar aanleidng van den tweeden, 
herzienen druk van dr. Bavinck’s brochure: “De theologie van prof dr. Daniël 
Chantepie de la Saussaye; bijdrage tot de kennis der ethische theologie” (Nij-
megen 1904).

Het Oude Testament en “de critiek” (Baarn 1906 = Levensvragen I/1)
Het Oude Testament in het licht van wetenschappelijk onderzoek (Baarn 1907 = 

Levensvragen W2).
De ethische richting (Baarn 1909 = kerk en secte, III/6).
Een probleem. Practijk of visie, muur of geen muur (Baarn 1909 = Levensvragen 

IV/3).

Artikelen

‘De Wonderquaestie, naar R. Rothe’, PB 4 (1873) 163-203.
‘De profetie van Obadja op nieuw vertaald en besproken. Eene bijbelstudie’ STT 1 

(1875) 1-38.
‘Onderzoek naar den leeftijd van Joël vooral met het oog op zijne verhouding tot 

Amos’, STT 1 (1875) 122-145.
‘Opmerkingen naar aanleiding van Houtsma’s bijdrage tot de kritiek en verklaring 

van Hosea’, STT 1 (1875) 165-182.
De materieele kanon der christelijke dogmatiek’, STT I (1875) 238-272.
Het Openbanringskaraker van de boeken des O. Verbonds. Referaat gehouden op de 

Jaarlijksche vergadenng der Ned.Herv. Predikanten-Vereeniging te Utrecht op 
woensdag 26april 1876’, STT 2 (1876) 175-198.‘
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‘Antwoord op den brief van E. Barger’, STT 2 (1876) 217-222. 
‘Nog eens Joël’, STT 3 (1877) 92-107.
‘De dag van Jahve’, STT 3 (1877) 342-364.
‘Hosea I en III’, STT 4 (1878) 143-164.
‘Brief aan dr. A.W. Bronsveld’, SWV 15 (1878) I, 186-190. 
‘Pro domo’, STT 5 (1879) 207-216.
‘De profetie van Joel en haar jongste verklaarder’, STT 6 (1880) 50-75 en 243-270. 
‘Bijdragen tot de kennis en waardeering van den Israëlietischen godsdienst, STT 7 

(1881) 1-27 en 81-120.
‘De hof van Eden’, STT 7 (1881) 363-388.
‘Israëlietische historiografie. Redevoering uitgesproken op den jaardag der univer-

siteit, den 6den april 1883 door den rector magnificus’, in: Jaarboek der Rijks-
Universiteit te Utrecht 1882/1883 (z.j.z.p.) 63-86.

‘Antwoord aan dr. G.J. Brutel de la Rivière, predikant te Krabbendijke’, SWV 20 
(1883) I, 281-289.

‘Geloof. Eisch der theologische studie’, SWV 17 (1880) II, 460-479. Later opgeno-
men in Toespraken.

‘Jodendom en christendom’, G 49 (1885) II, 88-102.
‘Jesaja XLII:6,7’, TS 3 (1885) 449-467.
‘Jesaja LID. Eene bijbelstudie’, SWV 23 (1886) I, 429-473.
‘Psalm XVI. Eene bijbelstudie’, SWV 24 (1887) 1103-1136.
‘Eenige opmerkingen over hermeneutiek inzonderheid met het oog op de Schriften 

des Ouden Verbonds’, TS 5 (1887) 509-525.
‘Oud-Israël en zijne profeten’, G 53 (1889) IV, 268-298.
‘De Israëlitische Godsnaam’, TS 7 (1889) 173-221.
‘Het kennen van God volgens de boeken des Ouden Verbonds’, TS 7 (1889) 1-38. 
‘Beteekenis en gebruik van het woord Thora in het Oude Testament’, TS 9 (1891) 

101-158.
‘Das Wort ‘Berit’ in den jehovistischen und deuteronomischen Stucken des Hexa-

teuchs, sowie in den verwandten historische Buchem’, ZAW 12 (1892) 224-260.
‘Bedeutung und Stellung des Wortes ‘Berit’ im Priestercodex’, ZAW 12 (1892) 1-22.
‘Das Wort ‘Berit’ bei den Propheten und in den Ketubim. Resultat’, ZAW 13 (1893) 

245-279.
‘Valsche pleitbezorgers Gods’, SWV 32 (1895) 354-383.
‘Die Israeliten’, in: P.D. Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschich-

te I (2e druk; Freiburg-Leipzig 1897) 242-325.
‘Christus naar de Schrift. Toespraak bij de opening der academische lessen, SWV 

34 (1897) 1009-1029.
‘De veronderstelling der theologie. Redevoering uitgesproken 25 maart 1898’, in: 

Jaarboek der Rijks-Universiteit te Utrecht 1897-1898 (z.j.z.p. (Utrecht 1898)) 
3-32. Ook afzonderlijk verschenen.

‘De XCIXste psalm, SWV 35 (1898) 993-1012.
‘Nehemia Xlll:6’, TT 34 (1900) 225-226.
‘Een bijbelsch drama, SWV 37 (1900) 575-598.

07 Nawerk.indd   217 23-12-2019   16:53



218

‘Iets over Israëlietische vastendagen’, TT 35 (1901) 521-529.
‘Het theologisch hooger onderwijs, OE 5 (1905) II, 27-55
‘De verhouding van Israël’s godsdienst tot de andere Semieusche godsdiensten, El-

theto 60 (1906) 75-77
‘Jozua X:12-14’, TS 25 (1907) 363-374.
‘Het goud van Ophir, SWV 44 (1907) 297-322.
‘Karakter en literarische opzet van het Sinaiverhaal, in: Verslagen en mededeelin-

gen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, 4e 
reeks, IX, 67-113.

‘Nog eens Jozua X: 12-14. Brief aan den oud-hoogleraar dr. J.C. Matthes’, TS 27 
(1909) 1-10.

‘De Calvijn-feesten te Geneve. Juli 1909’, SWV 46 (1909) 875-899, 925-952. ‘Toe-
spraak: gehouden in Tivoli te Utrecht den 11den mei 1909’, SWV 46 (1909) 
513-524.

“‘Wetenschappelijk en stichtelijk bederf?” Pro domo’, TT 44 (1910) 173-186.

Boekbesprekingen

Een stichtelijk boek (A. Bouvier, Bijbelsche personen en tijden) SWV 10 (1873) 
545-549.

C.E. Luthardt, Der Johanneïsche Ursprung des vierten Evangeliums (Leipzig 
1874), STT 1 (1875) 79-92.

A. Kuenen, De profeten en de profetie onder Israël, historisch-dogmatische studie 
I, (Leiden 1875), STT 1 (1875) 348-358.

B. Duhm, Die Theologie der Propheten als Gundlagefür die innere Entwicklungs-
geschichte der israëlitischen Religion (Bonn 1875), STT 1 (1875) 348-370.

C. Siegfried, Philo von Alexandria als Ausleger des A. Testaments an sich selbst und 
nach seinem geschichtlichen Einjluss betrachtet, nebst Untersuchungen über 
die Graecitat Philo’s (Jena 1875), STT 1 (1875) 371-379.

A. Kuenen, De profeten en de profetie onder lsrael, historisch dogmatische studie 
II (Leiden 1875), STT 2 (1876) 103-112.

E. Riehm, Die Messianische Weissagung. lhre Entstheung, ihr zeitgeschichtlicher 
Chara/aer und ihr Verhältnis zu der neutestamentlicher Erfüllung (Gotha 1875), 
STT 2 (1876) 205-212.

J.I. Doedes, Encyclopedie der christelijke theologie (Utrecht 1876), STT 2 (1876) 
223-258.

J. Cramer, Kerk en Theologie; redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraar-
sambt aan de Groninger hoogeschool, uitgesproken den 10 den october (Gro-
ningen 1876), STT 2 (1876) 401-404.

F. Roos, Die lnspiration der heiligen Schrift mit besonderer Rücksicht au/ Rothe’s 
Theorie, untersucht (Tübingen 1879), STT 2 (1876) 405-407.

C.F. Zeeman, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, benamingen en volkuit-
drukkingen aan den Bijbel ontleend (Dordrecht 1877), STT 3 (1877) 119-121.
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W.W. Grafen Baudissin, Studien zur Semitischen Religionsgeschichte I (Leipzig 
1876) STT 3 (1877) 200-210.

A. von Oettingen, Anti-ultramontana. Kritische Beleuchtung der Unfehlbarkeits-
doctrin vom Standpunct_evangelischer Glaubensgewissheit. Ein Beitrag zur 
Beurtheilung der konfesswnellen en kirchenpolitischen Kämpfe der Gegenwart 
(Erlangen 1876), STT 3 (1877) 211-214.

J.I. Doedes, Nieuwe bibliografisch-historische ontdekkingen. Bijdragen tot de ken-
nis der eerste uitgaven van het Nieuwe Testament in de Nederlandsche taal, van 
de eerste lotgevallen des Heidelbergschen catechismus in het Nederlandsch, en 
van de oudste drukken van het doopsgezinde martelaarsboek “Het offer des 
Heeren” (Utrecht 1877), STT 3 (1877) 215-217.

Is. van Dijk, Begrip en methode der dogmatiek (Utrecht 1877), STT 3 (1877) 218-
220. 

‘Letterkundig overzicht. Oud-Testamentische theologie’, STT 4 (1878) 325-357.
W.W. Grafen Baudissin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte II (Leipzich 

1878), STT 4 (1879) 244-257.
T. Tal, Een blik in talmoed en evangelie, tevens mijn laatste woord aan prof Oort in 

deze zaak (Amsterdam 1881), G 45 (1881) 11, 564-573.
Dr. J.H. Gunning J.H.zn, De godsspraken van Amos vertaald en verklaard (Leiden 

1885), TS 3 (1885) 344-353.
J.Th. de Visser, Hosea, de man des Geestes. Proeve eener psychologische Schriftbe-

schouwing (Utrecht 1886), TS 4 (1886) 476-481.
G. Wildeboer, Het ontstaan van den kanon des Ouden Verbonds, (Groningen 1889), 

TS 7 (1889) 365-374.
K. Budde, Die Bücher Richter und Samuel; ihre Quellen und ihr Aufbau, TS 8 

(1890) 462-486.
K. Budde, Gesammelte Abhandlungen zur biblischen Wissenschaft von dr. A. Kue-

nen, TS 12 (1894) 365-371.
P. de Buck, De profeten van lsrael, in TS 27 (1909) 144-152.
“Het wereldgodsdienstcongres en de zending”, Etheto 48 (1894) 1-26.

Voorredes en inleidingen

‘Voorrede’, in: D. Chantepie de la Saussaye, Beoordeeling van het werk van dr. J.H. 
Scholten over de leer der hervormde kerk (2e druk; Utrecht 1885). ‘Inleiding’, 
W. Robertson Smith, Het oude testament in de Joodsche kerk (Utrecht 1882).

‘Inleiding’, W. Robertson Smith, De profeten van lsrael en hun plaats in de geschie-
denis tot het einde der achtste eeuw voor Christus. Acht voorlezingen (Nijmegen 
1889).
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Genoemde meditaties

‘Bij den aanvang’, Overdenkingen 1 (1893) 5 -15.
‘Het vastmaken der verkiezing’, Overdenkingen 1 (1893) 227-246.
‘Mozes en de profeten’, Overdenkingen 10 (1902) 207-243.

4. P.D. Chantepie de la Saussaye

Van La Saussaye verscheen tot nog toe geen bibliografie. Ik geef een lijst van zijn 
belangrijkste publicaties. Behalve de hier genoemde meditaties schreef La Saussaye 
talloze meditaties voor Overdenkingen, Het eeuwig evangelie, en Voor den zondag.

Boeken

Methodologische bijdrage tot het onderzoek naar den oorsprong van den gods-
dienst (Utrecht 1871).

Vier schetsen uit de godsdienstgeschiedenis (Utrecht 1883).
Lehrbuch der Religionsgeschichte I-II (Freiburg 1887-1889 = Sammlung theologi-

scher Lehrbücher).
Zekerheid en twijfel (Haarlem 1893) (= Geestelijke stroomingen, 36-154).
Lehrbuch der Religionsgeschichte I-II (Freiburg-Leipzig 1897).
Geschiedenis van den godsdienst der Germanen vóór hun overgang tot het chris-

tendom (Haarlem 1900).
The religion of the Teutons (Boston 1902) (In de serie: Handbooks on the history of 

religions).
Het leven van Nicolaas Beets (1e druk Haarlem 1904; ze, geheel herziene druk 

1906).
Geestelijke stroomingen. Verzamelde voordrachten en opstellen (1e druk Haarlem 

1907; 3e vermeerderde druk, verzorgd door K.H. Roessing, Haarlem 1925).
Tijd en eeuwigheid (Haarlem 1908).
Portretten en kritieken (Haarlem 1909).
Het christelijk leven I-ll (le druk Haarlem 1910-1912; 3e vermeerderde druk Haar-

lem 1923, verzorgd door K.H. Roessingh).

Brochures

Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het christendom. Re-
devoering, uitgesproken bij de inwijding van den leerstoel voor de geschiedenis 
der godsdiensten aan de universiteit van Amsterdam (Groningen 1878).
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Die Vergleichende Religionsforschung und der religiöse Glaube. (Ein Vortrag) 
(Freiburg und Tubingen 1897 = Sammlung gemeinverständliche Vorträge auf 
dero Geb1et der Theologie, no. 7) (= Portretten en kritieken, 337-367).

De taak der theologie. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de 
faculteit der godgeleerdheid aan de Rijks-Universireir te Leiden, uitgesproken 
op 22 september 1899 (Haarlem 1899).

De moderne mensch en ‘t geloof aan bijzondere openbaring (Baarn 1908 = Levens-
vragen Il/ 6).

Afscheids-college, uitgesproken op vrijdag 2 juni 1916 (Haarlem 1916).

Artikelen

‘Een paar opmerkingen over de theorie van Darwin’, PB 3 (1872) 433-442.
‘Don Quichote. Een schets’, PB 4 (1873) 225-240 (= Portretten en kritieken, 215-

229).
‘In memoriam’, PB 5 (1874) 1-3.
‘Een voorlezing over den vooruitgang’, PB 5 (1874) 405-449.
‘Bijdragen tot de geschiedenis der Paulinische theologie. ‘Over het begrip swma en 

zijne plaats in de Paulinische anthropologie’, STT 1 (1875) 39-76.
‘Bijdragen tot de geschiedenis der Paulinische theologie. II.Paulus en zijn evange-

lie, STT 1 (1875) 93-121.
‘De oudste beschavingen en die van onzen tijd’, STT 1 (1875) 195-224.
‘Bijdragen tot de geschiedenis der Paulinische theologie. 111.Het begrip nouz bij 

Paulus’, STT 1 (1875) 322-347.
‘Bijdragen tot de geschiedenis der Paulinische theologie. IV.De rechtvaardigings-

leer’, STT 2 (1876) 113-141.
‘Johannes Wtenbogaert’, STT 2 (1876) 314-340.
‘Galaten Ill:20’, STT 3 (1877) 374-378.
‘Het wetenschappelijk karakter der theologie’, STT 3 (1877) 125-158. ‘Der theolo-

gische Unterricht in den Niederlanden’, Tl2 3 (1878) 125-126. ‘De brieven aan 
de Korinthiërs’, STT 4 (1878) 83-142.

‘Kosmogoniën van wilden en barbaren’, STT 5 (1879) 1-58.
‘Ter nagedachtenis van Prof. Beek te Tübingen’, STT 5 (1879) 357-367 (= Portret-

ten en kritieken, 202-214).
‘Een belangrijke onderneming’, STT 5 (1879) 367-369.
‘Modern christendom’, STT 6 (1880) 285-302.
‘Middelbaar onderwijs in de godsdienstgeschiedenis’, STT 7 (1881) 178-189. ‘Brief 

aan dr. J. Hooykaas te Rotterdam’, STT 7 (1881) 395-399.
‘De theologie van Ritschl’, TS 1 (1884) 259-293.
‘Theologische studiën’, SWV 21 (1884) I, 86-92.
‘Mythologie en folklore’, G 49 (1885) I, 213-242.
‘Ethisch pantheïsme’, G 49 (1885) I, 341-350.
‘Redevoering op den jaardag der Universiteit van Amsterdam 8 Januari 1890, SWV 

27 (1890) 129-149.
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‘Max Müller als Gifford lecturer’, G 55 (1891) II, 262-272 (= Portretten en kritie-
ken, 230-242).

‘Euripides’, G 52 (1888) IV, 315-341.
‘Germaanse kosmogonieën’, Verslagen en mededeelingen van de Koninklijke Aka-

demie van Wetenschappen, 3e reeks, 8e deel (1892), 336-364.
‘De zendingswetenschap. Toespraak gehouden bij de afvaardiging van dr. H. Ber-

voets en zijne echtgenote naar Modjo-wanno’, Medeedelingen vanwege het Ne-
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