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INLEIDING. 

Onder de dichters en denkers uit Duitschland's klassieke periode 
(1770-1830) neemt Herder (1744-1803), evenals Schleiermacher 
(1768- 1834), een aparte plaats in door zijn blijvende theologische 
b elangstelling en kerkelijken dienst. In het Weimar van Wieland 
en Goethe - later ook Schiller - beklom de superintendent 
Herder den kansel, brak er een lans voor tucht, vernieuwde een 
val1gelischen gezangenbundel en bewerkte den catechisl11us van 

Luther. 
Nu in onzen tij d het bondgenootschap tusschen Christendom en 

Idealisme vaak zonde r meer \Vordt gewraakt en de christelijke 
beologie met aIle kracht zich poogt te ontworstelel1 aan eiezen 

gevreesden greep, kan het voor vriend en vijand van het Idealisme 
van bclang zijn, iets te hooren over den theoloog, die het rede
idealisme van Kant el1 Fichte veroordeelde, maar het natuur
idealismc van Lessing en Spil10za heeft geeerd. 

H erder behoort in onze theologie weI tot de bekende, maar zeker 
met tot de algemeen gekende figuren. Men herinncrt zich aIlicht, 
dat hij brieven bdreffenc1e de theologische studie schreef en den 
geest der Hebreeuwsche poezie congeniaal doorvoelde.Ook heeft 
men misschien een vage voorstelling van zijn geschiedenisphilo
sophie. Men weet, dat zijn denkc.n kringde om de gedachte der 

umanltiet. NIaar cen ecnigszil1s diepere kennis van zijn beschou
wingen, van de st ructuur van zijn veelzijdig werk, kan zeker niet 
,dgemeen aanwezig worden geacht. Daartoe is Herder misschien 
ook langen tijd wat al te zeer achter Sch1eiermacher schuil gegaan. 

Jung Stilling heeft eens geschreven: "Herder heeft maar een 
gedachte en dczc is een heele wereld, " 1) Van zulk een geest moet 
het moge1ijk zijn een systematisch beeld te schetsen , a1 is de eerste 

') Johann Heinrich J ung's genannt Stilling Siimmtliche Schriften, erster 
Band, Stilling's Leben, Stuttgart 1835, S. 277. 
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indruk van zijn werk er een van verwarrende veelzij digheid . Wij 
achten die eene beheerschende gedachte gelegen in de innige ver
binding van God en mensch en willen hier een poging wagen, - na 
een overzicht van H erder 's leven en werken te hebben gegeven 
de verschillende facetten van zijn menschbeschouwing in het licht 
t e stellen. Daarna volge een hoofdstuk, waarin de structuur van 
H erder' s geest nader wordt bepaald, door zijn den ken te confron
teeren met Luther, met de spiritualisten Paracelsus , J. V. Andraeae, 
J . A. Comenius, ook nog met enkele vertegenwoordigers van het 
Russisch Christendom. Tenslotte stellen wij de vraag naar Herder' s 
beteekenis voor het heden. Het zou ons verheugen, wanneer door 
onze teekening het werk van den grooten Duitschen vertegenwoor
diger van bijbelsch-humanisme bij Nederlandsche geestverwanten 
weer eens opnieuw onder de aandacht kwam. 

Er is tusschen Herder en ons land contact geweest. Niet aileen 
heeft hij in Januari 1770 op een doorreis naar Hamburg ons land 
bezocht, maar er zijn ook eenige Nederlanders, die met groote 
achting door hem worden genoemd. In het voorwoord van den 
vijfden bundel Zerstreute Blatter (1793) heet het b .v. over Erasmus 
en Hugo de Groot: 

" . . . en ik ben er zoo ver vandaan wegens zijn persoonlijke 
vijandigheid jegens Hutten de groote verdienste van den wijd 
en zijd beroemden E rasmus te miskennen, dat in ander opzicht 
hij en Grotius veelmeer sinds jaren mijn idolen zijn geweest. 
I eder worde op zijn plaats gekend en gewaardeerd." (XVI, 134).1) 

Voorts blijkt Herder de studies van Petrus Camper te kennen 
en heeft hij vooral veel op met diens vriend, den philosoof Frans 
H emsterhuis. Van dezen laatste getuigt hij - na een bezoek van 
Hemsterhuis met prinses Gallitzin te Weimar - dat hij zeker voor 
zijn geboorte met hem op een bank heeft gezeten, zoo verwant 
voelt hij' zich aan dezen denker. Langen tijd heeft Herder het plan 
gehad werk van Hemsterhuis te vertalen. Het kwam niet verder, 

1) \Vij citeeren Herder naar de uitgave van Bernhard Suphan, Herder's 
W erke, 33 Bde., Berlin 1877- 1913. De R omeinsche cijfers in den tekst ver
wijzen naar deze uitgave, die de vroegere van]. G . Muller overbodig maakte . 
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da n de bespreking van twee zijner geschriften, terwijl het opstel 
Liebe und Selbstheit (XV, 309- 348) als gedachtenisstuk voor hem 
is bedoeld. 1) 

Is in dit alles sprake van Nederlandschen invloed op H erder, 
voor het omgekeerde kunnen wij denken aan den leider der Gro
ninger theologie, Hofstede de Groot, die, gelijk bekend, in zijn 
bockj e "De Groninger Godgeleerden" verte!t, hoe hij H erder's 
werken op de bibliotheek ontdekte en menig dee! van de groote 
reeks verslond.2) Een theologische dissertatie werd in 1863 t e 
Utrecht door J. E. Dibbits aan H erder gewijd. 3) Overigens is hier 
te lande meer van onbewusten invloed, dan van opzettelijke H erder
studie sprake. 

Trouwens, ook in Herder's vaderland is geruimen tijd mecr van 
stillen invloed, dan van openlijke erkenning sprake. Er is bijna geen 
terrein van geestesleven, of H erder heeft er zaden gestrooid, die zijn 
opgekomen, maar de zaaier werd vaak niet meer herdacht. Wanncer 
A. Werner in 1871 een boek schrijft over Herder als theoloog, zegt 
hij hiermede een schuld te willen afdoen, die door de theologie 
te lang reeds werd verzuimd. ') Maar Hagenbach kon er in zijn 
kerkgeschiedenis t erecht op wijzen, dat hij bijna cen halve eeuw 
vroeger aan Herder reeds een eereplaats had ingeruimd. 5) 

Pas de jubileul11-jarcn 1894 en 1903 brachten den grooten 
stroom van Herder-geschriften, die dan kunnen steunen op de 
critische Herder-Ausgabe van Bernhard Suphan en de biographie 
van Haym. 6) 

1) Over de verwantschap van Hemsterhuis en Herder, zie Dr. L. Brummel, 
Frans Hemsterhllis, Haarlem 1925, bIz. 284-292. Dr. Brummel is van oordeel, 
dat Herder Hemsterhuis' gedachten meesterlijk kon navoelen en ze gaarne 
overnam, zander dat wij van blijvenden invloed kunnen spreken. 

2) P. Hofstede de Groot, De Groninger Godgeleerden in hunne eigenaardig
heid, Groningen 1855, biz. 16/17. 

3) ] . E. Dibbit..<;, Herder beschouwd als theoloog, inzonderheid als verklaarder 
van den bijbel, Utrecht 1863. 

4) A . \ ;Verner, Herder als Theologe, ein Beitrag wr Geschichte des pro
testantischen Theologie, Berlin 1871. 

5) K. R. Hagenbach, Kirchengeschichte von der iiltesten Zeit bis zum 19 
]ahrhundert, Band VII, Teil II, Leipzig 1872, S. 9 Anmerkung. 

6) R. Haym, Herder nach seinem Leben und seinen Werken, 2 Tie., Berlin 
1880/85. 
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Litteratoren, philosophen en theologen zijn steeds weer geboeid 
door de figuur van Herder en hebben van elkanders onderzoekingen 
kunnen leeren. Een overzicht van de Herder-litteratuur tot 1909 
gaf R. Unger in de Germanisch-romanische Monatsschrift van dat 
jaar. Hier laten wij eenige door ons geraadpleegde boeken volgcn, 
waaronder natuurlijk verschillende, die na 1909 verschenen zijn. 

Hoofdstuk I. 


Naast de biographie van Haym 

E. KUHNEMANN, H erder, Munchen 19273 • 

Hoofdstuk II . 

A. 

F. 	KNORR, Das Problem der menschlichen Philosophie bei ]. G· 
H erder. (Diss..Marburg, 1930). 

F. 	 BERGER, Mensch enbild und Menschenbildung, Die philos. 
padagogische Anthropologie ]. G. H erders, Stuttgart 1933. 

W . 	 DE BOOR, Herders Erkenntnislehre in ihrer Bedeuting fiir 
seinen religiosen Rea!ismus, Giitersloh 1929. 

TH. LITT, 	Kant und H erder als Deuter der geistigen Welt, Leipzig 
1930. 

B. 

HORST STEPHAN, H erder in Buckeburg und seine Bedeutung fUr 
die Kirchengeschichte, Tiibingen 1905. 

IVIARTIN DOERNE, Die Religion in Herders Geschichtsphilosophie, 
Lei pzig 1Q27. 

C. 
H. A. KORFF, Geist der Goethezeit II, Leipzig 1930. 
F. SCHULTZ, Klassik und Romantik der Deutschen 1, Stuttgart 1935. 

D. 

H. A. KORFF, Geist der Goethezeit I, Leipzig 1923. 
O. 	PFLEIDERER, Geschichte der Religionsphilosophie von Spinoza 

bis auf die Gegenwart, Berlin 1883. 
W. 	 VOLLRATH, Die Auseinandersetzung Herders mit Spinoza 

(Diss. Gieszen, 1911). 

De litteratuur voor de hoofdstukken III en IV vindt men in 
den tekst vermeld. 
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