
STELLINGEN,
behorend bij het academisch proefschrift
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1. Het begrip ‘ethisch’ zoals dat tussen 1850 en 1940 gebruikt werd in de theolo-
gie van D. Chantepie de la Saussaye en zijn geestverwanten heeft onder meer 
betrekking op de wijze waarop God, als zedelijk wezen, de mens in zijn verant-
woordelijkheid en in zijn beperktheid volstrekt serieus neemt. Deze visie op de 
verhouding tussen mens en God heeft de visie op openbaring, Schrift en erva-
ring in sterke mate bepaald.

2. De aanduiding van J.J.P. Valeton Jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. van 
Dijk als ‘latere’ ethischen omvat meer dan een verwijzing naar hun geboorteda-
tum.

3. De latere ethischen J.J.P. Valeton Jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. van 
Dijk vormen een duidelijk herkenbare theologische stroming.

4. Het verlangen naar een synthese tussen christendom en cultuur wordt bij J.J.P. 
Valeton Jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. van Dijk sterk afgeremd door 
het besef dat dit in de grond van de zaak niet mogelijk is.

 Anders Th.L. Haitjema, De richtingen der Nederlandse Hervormde Kerk (2e geheel herziene 
en sterk uitgebreide druk, Wageningen z.j. (1954) 238.

5. Niet Gunning maar Valeton was het enige niet-moderne alternatief voor Hoede-
maker.

 Anders K.A. Deurloo, ‘Hoedemaker en de schriftkritiek’, in: G. Abma en J. de Bruijn (red.) 
Hoedemaker herdacht (Baam 1989) 113. 

6. Hoedemaker had weinig waardering voor de latere ethischen.
 Anders MJ. Paul, ‘Hoedemakers uitleg van de bijbel’, in: G. Abma en J. de Bruijn (red.), 

Hoedemaker herdacht (Baam 1989) 116-134.

7. Dogma- en theologiegeschiedenis behoren ondergebracht te worden in een vak-
groep kerk- en theologiegeschiedenis.

 Anders A. Kuyper, Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid I-III (Amsterdam 1894), aldaar 
III, 260-292 en 376-395.

8. Een plaatsbepaling van A. Pierson dient historisch en chronologisch van opzet te 
zijn.

 Anders M. Barnard, Een weemoedige tint. Agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson 
(1831-1896) (MeppeI1987) 7-80.

9. Piersons kritiek op de moderne theologie in de jaren 1865-1867 hangt samen 
met haar innerlijke tegenstrijdigheid, maar Pierson weet deze niet op te lossen 
en verkeert in een bestaanscrisis.

 Anders M. Barnard, Een weemoedige tint. Agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson 
(1831-1896) (MeppeI1987) 19-21.
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10 Voor een goed begrip van bijbelverhalen is het niet alleen van belang te vragen 
of de daarin beschreven gebeurtenissen echt gebeuren, maar ook of deze gebeur-
tenissen echt gebeurd zijn.

 Anders in W. Zuidema, De vergeten taal van het verhaal (Baarn 1989) 18.

11. W. Krusche heeft een al te dynamische opvatting van Calvijns gedachten over de 
inspiratie van de Schrift.

 W. Krusche, Das Wirken des Heiligen Geistes nach Calvin (Berlijn 1957).

12 Het verdient geen aanbeveling het confectiepak van de voorganger te vervangen 
door een liturgisch gewaad.

 Anders P. Hoogstrate, Kleur en kleed (Voorburg 1987).
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