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Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Professoren, Lectoren, Doctoren, Weten
schappelijke Medewerkers en Studenten,
en voorts Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegen
woordigheid vereert,
Zeer gewaardeerde toehoorders!
Een der meest boeiende en aantrekkelijke verschijnselen van de mense
lijke cultuur is de spiegel, die zulk een merkwaardig beeld biedt van
al wat binnen zijn bereik valt. Het is bekend, dat overal ter wereld
allerlei opvattingen over de aard ervan voorkomen, en dat vele ge
bruiken ermede verbonden zijn. Zo keert men in sommige streken
bij sterfgevallen of ernstige ziekten de spiegel om of bedekt deze met
een doek, daar men zich in deze omstandigheden blijkbaar bepaalde
voorstellingen van het spiegelbeeld maakt. Zelfs de bruid mag op
verschillende plaatsen niet in de spiegel kijken, en niet zelden geldt
het als een malum omen als dit voorwerp breekt. Bij dit alles komt
het er niet op aan of men zich zelf weerkaatst ziet in een glazen of
metalen spiegel, een waterbak, een put of een bron, in een stilstaand
water of in het oog van een ander mens.
De vraag, in welke zin de hier aan te nemen gelijkstelling van dit
spiegelbeeld met de menselijke ziel te verstaan is, laten we nu rusten.
In elk geval zit er aan dit beeld evenals aan andere dubbelgangers van
de mens, zijn schaduw, naam, droomverschijning of beeld, iets ge
heimzinnigs en fascinerends, dat algemeen als zodanig gevoeld is (i).
De spiegel geldt in de regel als een kostbaarheid en niet zelden kan
men ook in oude culturen nog fraai bewerkte exemplaren aantreffen.
Het Museum te Batavia bezit verscheidene bronzen handspiegels uit
de Hindoe-Javaanse periode met mooi bewerkte T-vormige hand
vaten, die volgens de archeologen zowel in het huiselijk gebruik als
in de cultus en de magie een rol hebben gespeeld, niet in de laatste
plaats als liefdestovermiddel. Hierop wijzen de er op aangebrachte
opschriften en figuren: nymfen, Sëmar, Ardjoena in de bekende ver
leidingsscène, de maan- en zonnegod en dergelijke (2).
De spiegel is dus een voorwerp zowel van bekoring als van vrees, dat
in de cultus mede deel uitmaakt van het offer en dat men soms ook
in graven vindt en o.a. in de sanggar, een primitief heiligdommetje
op de sawah in West-Java van de rijstgodin Nji Sri evenals bij de zgn.
rijstmoeder in de rijstschuur (3).
Zijn functie is echter evenzeer van geestelijke aard, zo men deze term
op de juiste wijze verstaat. Men maakt er niet louter gebruik van om
zich zelf te aanschouwen, maar ook om tot de waarheid, het inzicht
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in het wezen der dingen te komen dat hem ten deel valt die zich in
deze beschouwing verliest. Dit is geen rationeel begrip, dat men
iemand langs logische weg kan bijbrengen, maar het is het inzicht, dat
de mens ontvangt doordat hij, verlost van de begrenzingen en beperkin
gen van het relatieve, veranderlijke en vergankelijke bestaan, deel krijgt
aan dat absolute leven, dat men slechts in de extase ervaren kan.
Hoe in de parapsychologie bovenbewuste toestanden als trance en
extase te begrijpen zijn, blijve thans onbesproken; het zij voldoende
er de aandacht op te vestigen, dat deze in de godsdienstige geschiede
nis der mensheid een moeilijk te overschatten rol spelen, met name
in de primitieve religie. Ook in Indonesië zijn hiervan voorbeelden
te over, en men verspert zich de weg tot het verstaan hiervan, zo men
aan deze psychologische factoren te weinig aandacht wijdt door b.v.
een te eenzijdige belangstelling voor de sociologische.
Vele middelen dienen om zulk een gemoedsstaat te verwerkelijken:
ascese, dans, muziek, bepaalde spijzen en dranken, wierook, eentonig
reciet van heilige spreuken en dergelijke, en zulk een middel is ook
de concentratie op een liefst blinkend voorwerp: een kristal, een
spiegel, een witte bak met helder water of iets anders, waardoor het
normale bewustzijn uitgeschakeld kan worden en de mens met een
andere wereld verbinding krijgen kan (4).
Dit betekent, dat dan de gewone beperkingen opgeheven zijn: men
kan zien wat zich op een grote afstand voltrekt of wat ergens ver
borgen gehouden wordt. Ook met de afgestorvenen kan men zo con
tact krijgen, om mede van hun inzicht en kracht gebruik te maken.
Dit divinatorisch vermogen, dat de mens eveneens in de droom ten
deel kan vallen, kan hij practisch gebruiken om gestolen of verloren
voorwerpen terug te vinden of de aard van een ziekte en het hiervoor
te bezigen geneesmiddel te bepalen. Zelfs de geheimenissen van het
leven, de plaats van de mens in de cosmos en zijn eenheid met God,
kunnen hem langs deze weg geopenbaard worden, hetgeen in het
Westen b.v. van Jakob Boehme bekend is. De betekenis en functie
van de spiegel ligt zeker niet in de laatste plaats in deze bemiddeling,
want hierdoor krijgt de mens inzicht in de waarheid, die hem ge
woonlijk onthouden blijft.
Het is niet te verwonderen, dat de spiegel ook een rol speelt in de
zo rijk ontwikkelde Javaanse speculaties en hier dienst doet om de
verhouding van mens en God te illustreren. Het gaat in deze teksten
nooit om een logisch bewijs, doch steeds om het aanwijzen van wezen
lijke verbanden en verhoudingen, die al het bestaande bepalen; veel
meer dan het abstracte begrip zijn hiertoe het beeld, de metafoor en
de vergelijking de aangewezen middelen. Niet alleen de natuur levert
deze in de zon, de zee en de golven, ook de cultuur, in het wajangspel,
de kris en de spiegel; al deze beelden voeren ons in een wereld, die en
zo geheel anders èn toch ook weer zo gelijk is aan de ons meest ver
trouwde.
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Het is uiteraard niet enkel de Javaanse mystiek, die van de spiegel
gebruik maakt om de mens de weg naar de eenwording te wijzen en
mogelijk te maken; dit voorwerp ontbreekt in geen verschijningsvorm
ervan, hetgeen begrijpelijk is, daar alle mystiek een zeer bepaalde
geestesstructuur veronderstelt. Men vindt hem bij de Boeddhisten zo
goed als bij Islamitische mystici, in Hindoeïsme en Christelijke
mystiek, bij Plotinus en elders, vaak in zeer verschillende zin gebezigd
en niet zelden onderling ontleend.
Het spiegelbeeld kan men gebruiken om het onwezenlijke karakter
van de wereld, de bedriegelijke schijn van al het vergankelijke, te
onderstrepen. Hiervan heeft de mens zich af te wenden om zich tot
het verborgen innerlijk te keren, de essentie van alle zijn. Men kan
op deze wijze echter evengoed de eenheid en gelijkheid van alle
dingen aantonen, wat in de Indonesische mystiek gebruikelijker is:
het is de ene zon, die aan de hemel, doch ook in talloze spiegels en ^
wateren schittert; schijn is de veelheid en veelvormigheid van al het
bestaande, wezenlijk hun eenheid en identiteit, en wie dit verstaat,
heeft de waarheid ingezien van de bekende formule: Tat twam asi,
Dat (alles) zijt gij (zelf).
Het beeld in de spiegel kan men als onwerkelijk beseffen, doch ook
als werkelijker dan al wat realiteit heet. Dan is de spiegel en al wat
er identiek mee is, de ziel en het oog, één met God, en elk ding ver
schijnt er in als Zijn zichtbaar aspect. Of: de mens, die tot de waarheid
is gekomen, heet zelf Gods spiegelbeeld; in en door deze mens aan
schouwt God zich zelf, zoals omgekeerd de mens, die zich zelf kent,
zijn Heer kent, naar een in Indonesië zeer bekende, aan Ali toege
schreven spreuk leert.
Alle mystiek inzicht en speculatieve kennis beoogt één doel: de vol
strekte vereenzelviging van subject en object, die elkaar in het spiegel
beeld vinden, slechts gescheiden door een bedriegelijke schijn en
smalle wand, die bij enige concentratie verdwijnen (j).
Met de betekenisschakeringen, die men kan aantonen, zo men syste
matisch nagaat, welke functie de spiegel in al deze beelden en ver
gelijkingen heeft, zullen we ons verder niet bezig houden. Zulk een
systematiek zou trouwens weinig in overeenstemming zijn met de
aard ervan, daar deze beelden eer levende verbanden en corresponden
ties aanwijzen dan abstracte overeenstemmingen bewijzen. Belangrijker
is ons voor het moment de vraag, waarom juist de spiegel zich bij
uitstek leent voor dit gebruik in de mystieke theorie en practijk. Want
elk doel kent de eigen, adequate middelen, waartussen een innerlijke
verwantschap bestaat.
Vatten wij, wat wij tot nu toe in de spiegel zagen, samen, dan blijkt
dit voorwerp duidelijk een dubbelzinnige betekenis te hebben, daar
het zowel heilzaam en waardevol, maar ook gevaarlijk is. Het kan een
mens zijn leven kosten als hij op een kwade dag onder de macht van
de spiegel komt, en het kan zijn behoud zijn, zo hij op een goed
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ogenblik, door middel van dezelfde spiegel, het juiste, reddende
inzicht krijgt.
Als zulk een eenheid van tegendelen staat de spiegel zeker niet alleen;
er zijn vele soortgelijke objecten, en ook hieraan verwante menselijke
en goddelijke figuren, die alle dit karakter van zulk een totaliteit
vertonen, en tevens een bemiddelende functie vervullen. De laatste
tientallen jaren is er zowel aan het begrip totaliteit als aan dat van de
middelaar van fenomenologische en ethnologische zijde telkens weer
aandacht gewijd; het zou nuttig kunnen zijn de mogelijkheid te over
wegen deze twee, stelselmatiger dan tot nu toe gebeurd is, met elkaar
te verbinden om tot een beter inzicht in allerlei godsdienstige ver
schijnselen te komen.
Het blijft een der vele verdiensten van Kristensen ook deze twee be
grippen op zijn onnavolgbare wijze in het licht van zijn rijke inzicht
te hebben gesteld. Dit is van groot belang gebleken niet slechts voor
de kennis van de gebieden, waarover hij zijn wijze heerschappij voert,
maar ook elders. Mede hierdoor is de middelaar in Indonesië sterker
onder de aandacht der onderzoekers gekomen, waarbij duidelijk
blijkt, dat dergelijke figuren zich in het bijzonder door hun totalitair
karakter, de eenheid der in hen verenigde tegenstellingen, onder
scheiden (6).
Feitelijk ligt dit in het begrip middel zelf reeds opgesloten, want
midden is hier totaliteit, naar uit de Javaanse classificatiesystemen
blijkt, waarop Van Ossenbruggen reeds in 1917 heeft gewezen. Daarna
hebben Rassers, en vooral Pigeaud en Moens aan de middelaar hun
aandacht geschonken (7). Ik behoef slechts enkele namen te noemen
om hen, die niet geheel vreemdeling zijn op het terrein van de moderne
Indonesianistiek, aan vermaarde problemen te herinneren: Sëmar,
Si Kabajan, Bima, maar ook de goenoengan en wat er verder met de
wajang samenhangt.
Elk middel en iedere middelaar, die de mens naar zijn doel voert, is
in dit wereldbeeld een veeleenheid, een totaliteit van tegendelen, zo
luidt de stelling, die ik bij deze plechtige gelegenheid voor U nader
moge ontwikkelen. Dit doel is steeds de opname in en de participatie
van de mens of enig ander onderdeel der veelvormige werkelijkheid
aan de alle tegenstellingen omvattende en opheffende hoogste totali
teit. Alles heeft hierin in ordelijk verband zijn plaats evenals alles zich
tezamen met het beeld van de beschouwer in het spiegelvlak tot een
overzichtelijke eenheid voegt. Waar deze orde en eenheid ontbreken
of verbroken zijn, heerst chaos, ziekte, oorlog, misdaad, hongersnood
of ander ongeval, en dan moeten ze, op straffe van ondergang, door
het juiste inzicht geleid, hersteld worden.
Deze eenheid is die, waarin elk mens door het feit van zijn existentie
leeft: de cosmische orde, die op een mysterieuze wijze bestaat uit en
door de onverbrekelijke samenhang en samengang van dood en leven,
dag en nacht, man en vrouw, Oost en West, wit en zwart, goed en
6

kwaad, honger en verzadiging en welke tegenstellingen er meer be
staan. Dit zijn de zonder meer gegeven, tegenstrijdige categorieën,
waarmede de mens in beginsel te werken heeft, omdat zijn leven er
onmiddellijk in bevangen is. Hierbij moet men wel beseffen, dat men
bij de geestelijke structuur, die zich hier uit, over de inhoud en de
onderlinge verhoudingen van dit alles geheel anders denkt dan de
wetenschappelijk gevormde moderne mens. Dit blijkt reeds uit het
feit, dat al deze tegenstellingen hier correlatief verbonden blijven,
terwijl ze in de andere structuur, die nog ter sprake komen zal, een
absoluut karakter dragen en elkaar dus logisch uitsluiten.
Als microcosmische totaliteiten zijn de hier bedoelde middelen en
middelaars zowel heilzaam als heilloos, goddelijk en bedenkelijkmenselijk, mannelijk en vrouwelijk, jong en oud. In hun alomvattend
heid zijn ze bij uitstek ambivalent, tweeslachtig en dubbelzinnig, maar
juist hierin ligt blijkbaar hun wezenlijke aard en de voorwaarde voor
hun functionering. Deze functie is die der bemiddeling, en hun taak
die der integrering van het deel in het geheel, zodat ze in de meest
verschillende gevallen optreden: zowel als menselijk-goddelijke boden
en bij vele andere gelegenheden, waarbij de situatie precair is: ge
boorte en initiatie, huwelijk en sterven, oogst en ziekte, oorlog en
berechting, in de magie en bij godsdienstige plechtigheden, bij het
bestuur en in nog andere omstandigheden. Altijd gaat het hier om het
behoud of het herstel van de orde, die in zijn ongestoorde voortgang
de welvaart en de vrede van de gemeenschap en het geluk en de ge
zondheid van de enkeling betekent. Is deze verstoord, daar de mens
zich niet binnen de hem gewezen grenzen gehouden heeft, dan spoort
men de oorzaak op en treft die maatregelen, waardoor hij hersteld
kan worden. De cosmische totaliteit toch is die heilige orde, waarin
alles zijn plaats heeft en zijn weg kent; als machtige orde is hij in wezen
de wijsheid zelf, waaraan ook bepaalde personen en dingen door hun
inzicht en wezen deel hebben, zodat ze hierdoor als middelaar kunnen
fungeren. In geval van nood weten zij wat er te doen staat en kunnen
zij helpen als men op hen een beroep doet.
Kristensen heeft er onverpoosd de aandacht op gevestigd, dat deze
cosmische orde en wijsheid zich wel in het bijzonder in de dood en
al wat hiermede samenhangt openbaren (8). Hier is de bron van alle
leven, want als het zaad niet in de aarde valt en sterft, draagt het geen
vrucht, in het rijk van de dood is de bron van alle macht en wijsheid,
en dus heeft men, indien nodig, door middel van priesters of wiche
laars of met behulp van bepaalde dingen, hiermede contact te zoeken.
Zo kan men, naar de boeiende beschrijvingen van Adriani, in het
gevolg van een Toradja-priesteres de nachtelijke hemelreis maken
naar het dodenrijk om daar de versterking voor het op aarde bedreigde
leven te halen (9). Geen sterveling vermag dit uit zich zelf; voor dit
doel heeft men bijzondere mensen en voorwerpen nodig, die hiertoe
geschikt gemaakt en geheiligd zijn. Want heiligen is heel en geheel,
7
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totalitair maken, en enkel als zodanig kan iets of iemand bemiddelen.
Zo moet alles, waarvan de mens zich bedient om het leven in stand
te houden, op zijn tijd gewijd, geheiligd en gereinigd, versterkt en
opnieuw geïntegreerd worden: de priester en de vorst evenzeer als
de rijkssieraden, de ploeg en de hamer zo goed als de graven der
voorouders.
Het zou ons te ver voeren hierop uitvoerig in te gaan, zodat ik moge
volstaan met het noemen van enkele voorwerpen en figuren, wier
totalitair karakter juist voor hun middelaarsfunctie bijzonder belang
rijk is. Voorzover dit voorwerpen zijn, kan men ze samenvatten onder
de aan het Sanskrit ontleende terminus technicus Yantra, waaraan voor
enkele jaren de dissertatie van Pott gewijd is. Dit zijn de door de
yogins als meditatie-object gebezigde middelen, die tevens in vele
gevallen het receptaculum zijn van de Istadevata, de speciale bescherm
god van de adept, die in wezen met hem identiek is. Het is opvallend,
dat dit nooit enkele, op zich zelf staande goden zijn, maar bepaalde
groepen, die met elkaar een heilige totaliteit vormen (10).
Bij uitstek als yantra dienen de mandala's, mystieke tekeningen, die
nauw verwant zijn met de ook in Indonesië veel voorkomende Islamitisch-mystieke daèrah's, alomvattende cirkels als beelden van de
volmaaktheid. Ook een tempel als de Boroboedoer is zulk een mandala
en doet dienst als meditatie-object; uit het feit, dat de deskundigen
het nog lang niet eens zijn over de samenstelling hiervan, valt wel af
te leiden dat ook dit een gecompliceerd geheel is, al neemt men aan
hier zowel met een repliek van de wereldberg als met een stupa te
doen te hebben. Op zijn bedevaarten naar zulke tempels en naar
heilige graven zoekt men speciaal hier kracht en wijsheid, en op de
talloze er op aangebrachte reliëfs vindt men a.h.w. een kort begrip
van de cosmos en het leven. Door een juist inzicht hierin kan de mens
van alle kwaad en onwetendheid verlost worden, die hem aan de
vergankelijkheid, waarmede ze gegeven zijn, binden.
Dat ook het graf als zodanig de plaats is, waar men dit alles vinden
kan, is geheel in overeenstemming met de bekende Javaanse leer, dat
„in de dood het leven is" en dat sterven gelijk staat met „terugkeren
tot de oorsprong en tot het ware leven", zodat de gestorvenen als de
in het levensmysterie ingewijden, wijzer en machtiger zijn dan de
stervelingen.
Het beeld van deze hoge staat vindt men in en op het graf zelf, dat
evenals de tempel en de moskee in Indonesië door zijn vorm de
wereldberg representeert. Dit is eveneens het geval met de enige tijd
na de begrafenis op het graf geplaatste houten of stenen palen, die in
het Javaans en Soendanees o.a. paèsan heten, merkwaardigerwijze het
zelfde woord dat in de Javaanse literatuur ook voor spiegel in gebruik
is. De vraag of er uiterlijke gelijkenis tussen deze beide voorwerpen
bestaat, moeten we laten rusten, omdat nu hun functionele over
eenkomst als yantra belangrijker is. Dit grafteken, dat meestal in
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twee-, maar soms ook in het meervoud op het graf wordt aangetroffen,
dient om hoofd- en voeteneinde te markeren, waarbij de voor mannen
en vrouwen gebruikte palen enigszins verschillen. Bezoekt men een
graf, dan moet men bij het uitspreken van de gebeden het oog speciaal
gericht houden op de paesan van het hoofdeinde, waarvoor wierook
gebrand wordt, en waarop vroeger wel eens een spiegeltje schijnt te
zijn aangebracht of tegenaan gestaan te hebben (i i). In elk geval ver
toont deze grafsteen, zo hij al niet duidelijk als phallus te herkennen
is, zowel door zijn vorm als door de er vaak op voorkomende orna
menten, een treffende gelijkenis met het veelbesproken wajangrekwi
siet, de kajon of goenoengan, dat eveneens tot besluit van elke levensgang, elke lakon, geplant wordt, ook hier weer na een zeker tussenspel.
Volgens de Javaanse traditie zelf is deze goenoengan of kajon, door
de namen reeds als wereldberg en levensboom gekenmerkt, het sym
bool van de totaliteit evenals het witte scherm, waartegen alles zich
afspeelt. Deze vorm is in het algemeen het teken bij uitstek, dat elk
voorwerp, waarop het voorkomt, tot heilig stempelt, en dus ook de
lakon, waarin letterlijk alles, dood en leven, man en vrouw, god en
mens, spel en ernst te vinden is.
Levensboom en wereldberg spelen ook in het dodenritueel van de
Dajaks een grote rol juist als symbool van de totaliteit, zoals Scharer
helder heeft aangetoond. En als men met Rassers de goenoengan niet
als een cosmisch-godsdienstig, maar primair als een sociaal symbool
ziet, als de representant van het heilig mannenhuis, ook dan gaat het
om de totaliteit, zij het nu van de stam, die in deze beschouwingswijze
als de laatste waarheid geldt.
De eveneens goenoengan geheten, mannelijke zowel als vrouwelijke
spijsbergen, die men in de Javaanse Vorstenlanden bij bepaalde feesten
meevoert, verbeelden evenzeer de totaliteit, daar ze de som aller
levensmiddelen vertegenwoordigen (12). Ook de in de meditatie
gebruikte heilige woorden, die als middelaar tussen twee werelden
dienst doen, dragen dit karakter, zoals uit het feit blijkt, dat men
zowel over de aan het Sanskrit ontleende term Om (<uim) als over het
Arabische scheppingswoord kun, speculaties kan aantreffen, speciaal
over de drie samenstellende klanken ervan.
Al wat bemiddelt tussen het enkele en het Al, moet klaarblijkelijk zelf
zulk een totaliteit zijn, ook de menselijke ziel, die men zich regel
matig meervormig voorstelt en waarvan men verschillende kwali
teiten kent. Dit geldt evenzeer voor het menselijk oog en het lichaam
in zijn geheel, waarvan ook weer de onderdelen in verband staan met
de onderdelen van andere totaliteiten (13).
En tenslotte is het middel bij uitstek, de weg, die de mysticus af te
Ieggen heeft om de eenwording met God te bereiken, niet toevallig
altijd meerledig; men onderscheidt hier steeds verschillende fasen,
stadiën en graden, juist als in het leven van een mens, een dier of een
plant, dat zich naar het godsdienstig natuurgevoel van vele antieke en
9

primitieve volkeren evenmin ooit geleidelijk, doch steeds met schok
ken en transformaties voltrekt en tenslotte in de dood vervult (14).
Op een geheel andere wijze is dezelfde eenheid van tegendelen niet
minder opvallend in middelaarsfiguren als Sëmar, Bima, Kabajan,
Soenan Bonang, Nabi Chidr en vele anderen, die als bode, trawant,
geleider, initiator, cultuurbrenger, godsdienststichter of anderszins
steeds een belangrijke taak vervullen. Zij beschikken over vele
krachten, doen wonderen en dringen door tot de bronnen van het
leven, wat alleen mogelijk is als zij zelf ook totalitair zijn en alles:
dood en leven, man en vrouw, jeugd en ouderdom, scherts en ernst
als de „volmaakte" mens in zich bevatten. Zij zijn redders uit nood en
dood, zij schenken de godsdienst en de cultuur, maar schuwen aller
minst leugen en bedrog en zijn vaak zeer belust op ongekuiste taal
en gedurfde grappen en woordspelingen. Wij kunnen bij deze
boeiende figuren niet langer stilstaan, maar moeten verwijzen naar de
studies, die aan hen gewijd zijn en zullen worden (ij). Want deze
wonderlijke wijzen, met wie ook de ons bekende clowns met hun
narrenspiegel verwant zijn, zullen ongetwijfeld de aandacht der onder
zoekers blijven trekken.
De combinatie van totaliteit en middelaarschap kenmerkt ook de vorst,
de priester, de wichelaar en de leermeester evenals de slaaf, naar uit
de studies van Kristensen en Scharer gebleken is. Zij zijn allen onmis
baar om het welzijn van de mens te verzekeren, en dus zijn ze zelf
zulk een totaliteit, elk voor zich dan wel met anderen tot een groep
verenigd. Zo is in vele gevallen de vorst ondenkbaar zonder de vorstin
en de minister aan zijn zijde, en ook Goden zijn vaak niet op zichzelf
almachtig, daar zij in dit geval slechts bepaalde aspecten van de cosmische werkelijkheid representeren. Daarom moet, naar de Javaanse
visie, Wisnoe de meerderheid erkennen van de halfgod Bima, die een
typische middelaarsfiguur is en als zodanig evenals b.v. Sëmar de
almachtige totaliteit vertegenwoordigt, een voorstelling van zaken,
die in de geschiedenis der godsdiensten zeker niet uniek is (16).
En moet men niet aannemen, dat een hieraan verwante beschouwings
wijze zich ook daar doet gelden, waar in het Nieuwe Testament
Christus met zoveel nadruk zowel Gods zoon als de mensenzoon, de
nedergedaalde en de opgestane, de alfa en de omega, de weg, de
waarheid en het leven heet, al is de gehele sfeer hier ook heel anders?
Het gaat hier om een universele structuur van de menselijke geest,
door Kraemer in zijn oratie over „de wortelen van het Syncretisme",
de naturalistische genoemd, een helaas historisch belaste en aller
minst ondubbelzinnige term. Ook in onze wereld speelt deze altijd
een grote rol, waarvan in de kunst o.a. het werk van A. Roland Holst
getuigt, naar wel blijkt uit de functie, die de spiegel en het kristal
hierin vervullen. In wetenschap en wijsbegeerte zijn eveneens vele
uitingen dezer structuur aan te wijzen, b.v. bij Spinoza en Leibnitz,
die de ziel als hoogste monade een levende spiegel noemt en, zoals
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Kraemer reeds opmerkte, ook bij Nietzsche. Het vaak zo ontoeganke
lijke begrip van Hegel en zijn vele volgelingen, dat het wezen van het
zijn en de kern van heel zijn systeem is, verliest veel van zijn duister
heid als men het in dit licht beschouwt, waarop ook Kristensen reeds
de aandacht gevestigd heeft (17). In deze bij uitstek bespiegelende
wijsbegeerte is dit begrip de enige, alles bewegende en vereenzelvi
gende macht, het best te typeren als de eenheid van middelaar en
totaliteit. Elk begrip is toch aan de ene kant de opheffing en synthese
van die schijnbaar tegengestelde begrippen, die het als een totaliteit
omvat, maar tegelijk dient het ook zelf als middel voor steeds meer
omvattende syntheses tot die totaliteit, die de absolute waarheid is.
Want de waarheid is, naar een woord van Bolland uit de Boeken der
Spreuken: „niets meer of minder dan de eenheid van alles" (18).
Kan men een betere illustratie wensen voor de opvatting van Van der
Leeuw, dat er eeuwige structuren zijn, met het mens-zijn zelf gegeven?
Al moge er in deze naturalistisch-monistische geestesstructuur en in
de mystiek-godsdienstige theorie en practijk een grote voorkeur be
staan voor de spiegel, dit wil niet zeggen, dat deze geheel ontbreekt
in die andere structuur, die men met een bekende onderscheiding,
de profetisch-dualistische kan noemen. Uiteraard denkt men hierbij
dadelijk aan het bekende woord uit I Cor. 13 : „Want nu zien wij nog
door een spiegel als in raadselen, doch straks van aangezicht tot aan
gezicht", hetgeen door het voorafgegane verduidelijkt wordt: „Want
onvolkomen is ons kennen, onvolkomen ons profeteren", en door
wat er dadelijk op volgt: „Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik
ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben."
De spiegel blijkt hier, evenals in de brief van Jacobus (I, 23), allerminst
een middel tot volmaakt inzicht te zijn; hij is integendeel het beeld van
het oppervlakkige, ontoereikende en bedriegelijke van alle menselijke
kennis. Als al het tijdelijke is de spiegel een gebrekkig iets, dat de buiten
kant der dingen weergeeft en niet het wezen, de verwrongen schijn en
niet de absolute waarheid, zodat alles even raadselachtigblijft.Het spreekt
wel vanzelf, dat de spiegel zo beschouwd, geenrolvanbetekenisspeelt.
Het is hier in het algemeen uitgesloten, dat de mens, door welke
bemiddeling ook, de waarheid kan vinden, want niets van al het tijde
lijke, de spiegel zo min als de ziel, hoe ook gepolijst en door ascese
gezuiverd, is heilig of absoluut. De volstrekte waarheid zal straks, als
God wereld en mens zal hebben herschapen, openbaar worden, nadat
het einde aller dingen gekomen zal zijn en er van tijd in onze zin geen
sprake meer is.
Het is duidelijk, dat hieraan een volkomen ander levensbesef en ge
loof, een geheel ander begrip van God, tijd, wereld, mens en hun
onderlinge betrekking en verhouding ten grondslag ligt dan aan alle
mystieke meditatie en speculatie. Hier staat de mens als een tijdelijk
en vergankelijk schepsel tegenover de eeuwige God, die zich louter
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uit genade in Zijn souvereine vrijheid openbaren en over de mens
ontfermen kan. De mens kan niet uit zich zelf tot God komen, want
tijd en eeuwigheid behoren tot een principieel verschillende orde in
tegenstelling tot de mystiek, waarin de tijd wel de verkeerde schijn,
maar nooit de volstrekte tegenstelling van de eeuwigheid is. Hierdoor
is ook het karakter van wijsheid, waarheid en inzicht direct zo totaal
anders: het gaat hier niet om de speculatieve eenheid en om zich in
het bespiegelende leven te verliezen, maar om het geloof en de practische gehoorzaamheid, om het horen naar Gods Woord, om de tucht,
de Islam, de onderwerping aan Zijn wil en de erkenning van aprioristische waarden en begrippen, die de mens in de ervaring nooit geheel
kennen kan, doch hoogstens ten dele en bij analogie. Maar desalniette
min heeft hij ze als redelijk-zedelijk schepsel volstrekt te erkennen
en te gehoorzamen.
Zo is de aard van het Oud-Testamentische begrip chokma en het
Arabische hikma, dat wijsheid betekent (19)- Al bestond er in oude
tijden een verband tussen dit begrip en de maanspiegel, dat in tegen
gestelde richting wijst en zich ook altijd zal blijven doen gelden, in
het Oude Testament en de Islam staat toch de practijk primair, de
wil en de ethiek en niet de beschouwelijke theorie. De vreze des
Heren is hier beginsel en kroon der wijsheid en niet de kennisse Gods;
hier geldt wat zovele eeuwen later Kant het primaat van de practische
Vernunft zal noemen. Hier komt het aan op de gezindheid en de
houding, niet op meditatie en speculatie. Geen middel of middelaar
speelt hier dan ook een rol, want de mens staat op een geheel eigen
wijze, als vergankelijk schepsel, alleen zowel tegenover zijn God, die
hem oordeelt, als tegenover de geschapen wereld, die hij met zijn
ratio wil beheersen. En als er in het Christendom toch van mystiek
en een middelaar sprake is, ja als deze zelfs de allesbeheersende plaats
inneemt, dan moet men wel heel scherp onderscheiden, dat nu alle
initiatief niet bij de mens, maar volstrekt bij God ligt, die, om de
wereld te verlossen, Zelf in de Zoon een tijdelijke gestalte aanneemt.
Wat voor het geloof geldt, geldt op geheel eigen wijze ook voor het
begrip en de waarheid, en tenslotte voor alle gebieden van de geest.
Bij een denker als Kant heeft het begrip allerminst een totalitair en
eeuwig karakter zoals bij zijn antipode Hegel, doch een eigen practisch
aspect, inhoud en werkingssfeer. Het is hier niet zelf het wezen der
dingen en een totalitaire, dynamische grootheid, die aan de zelf
beweging des geestes participeert. Integendeel, bij Kant is elk begrip
een streng gedefinieerde eenheid, zelfstandig, beperkt en tijdelijk. Het
kan onmogelijk op het wezen der dingen, maar uitsluitend op de
ervaringswereld der verschijnselen betrokken zijn, daar eeuwigheid
en Ding an sich hier transcendente ideeën zijn. Met dergelijke be
grippen valt niet zo te speculeren, dat subject en object een woiden
en de waarheid de eenheid van alles blijkt te zijn, en zulke bespiege
lingen acht Kant volkomen ijdel. Hij pretendeert allerminst de
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waarheid te kennen, al is het de adel van de mens hiernaar te blijven
streven. Hem gaat het niet om de vereenzelviging van subject en
object, maar juist om een zo groot mogelijke distantie en objectiviteit,
die men met behulp van steeds te verfijnen begrippen benaderen moet.
Want de waarheid, als formeel-logisch criterium, is geen persoonlijke
ervaringsinhoud, doch een bovenpersoonlijke, aprioristische waarde,
die de mens als regulatieve idee, als richtsnoer voor zijn denken en
doen nooit geheel kennen zal, maar volgen en erkennen moet.
In dit alles uit zich eveneens een universele structuur van de mense
lijke geest, al heeft deze zich in de geschiedenis op een bijzondere
wijze in bepaalde aspecten in Israël op godsdienstig terrein en in het
klassieke Griekenland op theoretisch gebied geopenbaard. Deze
structuur blijft echter principieel met de eerst besprokene correlatief
verbonden en het is deze uiterst variabele verbondenheid, die zowel
de eenheid en de totale structuur als de spanning van de menselijke
geest en de geschiedenis van zijn cultuur in al haar uitingen bepaalt.
Ook in het Christendom vertoont de middelaar beide aspecten: hij is
de wonderdoener, geboren uit de maagd en de Heilige Geest, het
begin en het einde, de gekruisigde en de opgestane, èn hij is de red
dende en verlossende daad Gods, die evenals Mohammed in de Koran
critisch staat tegenover alle wonderen, uitgezonderd het ene van de
goddelijke openbaring.
De spiegel der waarheid blijkt ons bij nader inzien inderdaad dubbel
zinnig en bedriegelijk: de een schenkt hij, dank zij de eigen twee
slachtige aard, volmaakt inzicht, de ander biedt hij een duister en
gebroken beeld der werkelijkheid. En toch is het dezelfde spiegel, die
door twee zo verschillende mensen beschouwd wordt. Zo leidt alle
bezinning op de geschiedenis en alle fenomenologie van de godsdienst,
naar Tiele reeds heeft opgemerkt, naar de mens en de anthropologie,
die volgens Van der Leeuw even onontbeerlijk is voor de theologie
als omgekeerd (20). En zo vertonen zich in de spiegel deze twee
mensentypen, die beide de edelste persoonlijkheden hebben opge
leverd in de vorm van grote mystici, profeten, denkers en kunstenaars.
Doch altijd ook komen ze, naar de geschiedenis leert, met elkaar in
strijd, omdat ze, hoezeer verwant en op elkaar aangewezen, elkaar
toch nooit geheel verstaan en ten volle kunnen en willen laten gelden.
Het is de taak van de fenomenologie en in het bijzonder van de gods
dienstige anthropologie om aard en oorzaak van de hierdoor optredende
spanningen, botsingen, antinomieën en aporieën te verstaan. Streeft
men naar een redelijke verstandhouding op alle levensgebieden tussen
de volkeren op deze aarde, die op straffe van ondergang een eenheid
worden moet, wil men in de geest van menselijke solidariteit de
conflicten tussen Oost en West zoveel mogelijk oplossen en voor
komen, dan is begrip van de wederzijdse geestelijke achtergronden
onontbeerlijk, waarmede de materiële ten nauwste samenhangen.
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Zo is de geschiedenis en de fenomenologie van de godsdienst tevens
een actuele en practische wetenschap, niet alleen voor de zendeling,
maar voor ieder, theoloog en niet-theoloog, die begrijpen wil wat
de bron is van alle strijd, misverstand, wantrouwen en haat tussen
Oost en West, die in deze jaren al te zeer ook ons eigen volksbestaan
havenen en schenden.
Tenslotte: wat kiezen wij: de spiegel van de mysticus, die het vol
strekte inzicht biedt, of die van de profetische mens, die alle kennis
ten dele acht en geloof, tucht en gehoorzaamheid eist? Dit is de vraag,
waarop de fenomenoloog het antwoord principieel schuldig blijft. Het
is zijn bijzondere plicht een wijze terughoudendheid, ook tegenover
de theologie te betrachten, en in zekere zin van oordeel en keuze af
te zien, wil hij als fenomenoloog de verschijnselen zuiver kunnen
onderscheiden. Alleen dan kan hij ze zo goed mogelijk verstaan en
tot hun recht doen komen.
De fenomenologie heeft immers, naar het mooie woord van Van der
Leeuw, tot taak „getuigenis te geven van wat haar getoond werd. Zij
kan dit slechts indirect, door dat wat gebeurd is, opnieuw te beleven
door het te reconstrueren. Zij heeft hierbij vele hinderpalen uit de
weg te ruimen. Het zien van aangezicht tot aangezicht is haar ontzegd.
Maar ook in een spiegel laat zich veel aanschouwen. En van het aan
schouwde kan men spreken" (21).
Het zij mij vergund op deze plaats allereerst mijn dank uit te spreken
jegens H.K.H. de Prinses der Nederlanden, die als Koningin Wilhelmina mij tot dit ambt heeft willen benoemen.
Mijne Heren Curatoren,
Ook U moge ik dank zeggen voor Uwe bereidwilligheid mij voor deze
benoeming voor te dragen. Dat hierbij de overweging van het belang
van de bestudering van de levende, niet-Christelijke godsdiensten in
het algemeen en van het godsdienstig leven der Indonesische volkeren
in het bijzonder een primaire factor geweest is, lijkt mij zeer ver
heugend en geheel in de geest van de beste tradities dezer eerbied
waardige Universiteit. Mede hierom acht ik het mijn plicht te trachten
in al deze opzichten aan Uw verwachtingen te voldoen.
Dames en Heren Projessoren, Lectoren en Privaat-docenten,
Het is, eerlijk gezegd, niet zonder zorg, dat ik mijn plaats onder U
inneem, in het bijzonder onder U Professoren der Theologische Faculteit,
vanwege de Nederlands Hervormde Kerk en de Remonstrantse Broederschap.
Om velerlei redenen moet ik mij voorshands wel een vreemdeling
voelen, die Uw steun en vriendschap van node heeft, afkomstig als ik
ben uit een andere faculteit en levenssfeer dan in de regel onder U
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het geval is. Hierbij komt dat ik zeer sterk besef, dat het mij om vele
redenen onmogelijk is mijn hooggeachte voorganger Kraemer te
kunnen vervangen, die èn voor deze Universiteit èn voor geheel ons
land in de bewogen jaren, die achter ons liggen, zo veel betekend
heeft en zo node gemist wordt. Ik kan slechts de hoop uitspreken op
een voor U bevredigende wijze een eigen plaats in Uw midden te
zullen vinden, en ik dank U voor de tot nu toe van U ondervonden
hartelijke tegemoetkomendheid.
Dat ik toch aan Uw vererende uitnodiging gevolg heb menen te
moeten geven, vindt zijn verklaring in het feit, dat ik het een groot
voorrecht acht geroepen te zijn tot deze zo verantwoordelijke taak,
dit wetenschappelijk werk en het onderwijs in de mij toevertrouwde
vakken. Dat ik vooral met U, Hooggeleerde de Buck, zal moeten samen
werken, zal naar ik hoop, ons beiden tot voldoening kunnen strekken.
Ook met U, Professoren van de Litteraire Faculteit, speciaal met de leden
van de Oosterse sectie, zal ik samenwerking op hoge prijs stellen. Met
enkelen Uwer heb ik in andere streken en omstandigheden een vriend
schappelijk contact gehad, dat naar ik hoop, hier bestendigd zal
worden. Dat ik met de leden der overige Faculteiten in prettige ver
standhouding hoop te verkeren, behoeft in het licht van de idee der
universitas scientiarum geen nader betoog, en daarom moge ik mij
ook hiervoor ten zeerste aanbevolen houden.
Dames en Heren Studenten,

Dat ik ook tot U als een vreemde kom, moge U een symbool zijn van
de vakken, die mij opgedragen werden. Mijn onderwijs heeft ten doel
U langs de paden der wetenschap het vreemde nader te brengen en
zo goed mogelijk te doen verstaan. Het is mijn overtuiging, dat zowel
voor Uw wetenschappelijke als voor Uw godsdienstige vorming de
aanraking met dit vreemde van grote betekenis is, omdat het ook de
kennis van de eigen godsdienst en het eigen zelf verrijken en verdiepen
kan. Vooral voor theologische studenten, tot zulk een geheel eigen
werk geroepen, is de kennis van de mens onmisbaar, die men in zich
zelf, maar ook in de ander en de vreemde vindt, en vaak slechts via
de ander in zich zelf. Allen echter, aan wie de humaniora ter harte
gaan en die de geschiedenis bestuderen, zullen hierbij de studie van
het godsdienstig leven der mensheid niet kunnen ontberen, waarin de
laatste vragen gesteld zijn en hun oplossing hebben gekregen. Wil
men voor zijn klein deel medewerken aan het behoud dezer bedreigde
wereld, dan zal men in de diepste motieven van het geestelijk leven
van de mens dat inzicht moeten zoeken, dat de wetenschap, zij het
op een altijd gebrekkige wijze, onder woorden brengen wil.
Dat het mij gegeven moge worden U hierbij enige leiding en hulp te
kunnen bieden, is mijn oprechte wens.
Ik heb gezegd
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