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Rembrandt van Rijn heeft een doek geschilderd en een
plaat geëtst, die de kenner van zijn kunst zich zonder
moeite voor den geest kan halen. Het zijn de schilderij,
waarop wordt afgebeeld, hoe de evangelist Mattheüs de
inspiratie ontvangt tot het schrijven van zijn evangelie
én de ets, die doctor Faust weergeeft op het moment, dat
hij het geheimzinnig, vurig-stralend teeken van bovenaardsche wijsheid ziet gloeien in het venster van zijn
studeervertrek 1j. Rembrandt heeft met deze beide stukken
op meesterlijke wijze twee geesteshoudingen in beeld ge
bracht, waarbij beurtelings het oor en het hooren of het
oog en het zien praevaleeren.
Mattheüs luistert: werkeloos rust de pen in zijn hand,
boven het opgeslagen schrijfboek; zijn oogen staren in de
verte zonder te zien; de linkerhand heeft hij op de borst
gelegd, als het ware om zich zelf te dwingen tot een luisteren
vol overgave; al zijn aandacht is gericht op de influisteringen
van den engel boven zijn rechterschouder, die hem godde
lijke waarheden mededeelt. De houding van doctor Faust
is geheel ingesteld op het zien. Zijn oog wil schouwen.
Volgens Goethe's poëtische beschrijving is hij een geleerde,
wiens geest door de drift om het Al te doorschouwen wordt
gekweld. Rembrandt laat zien, hoe zijn onrustig vorschen
bevrediging vindt. In devoten schroom ziet hij op naar het
stralend, mysterieus symbool, dat in zijn vensterruit
verschijnt en dat zijn glans werpt over de ordeloos neer
liggende geschriften van zijn studeertafel, die geen op3

lossing konden bieden voor de vragen, die zijn geest
pijnigden.
Faust schouwt; Mattheüs luistert. De geesteshouding van
den één is ingesteld op het oog, het zien; die van den ander
op het oor, het hooren. Zoowel de alledaagsche menschenkennis als de wetenschappelijke psychologie leeren ons,
dat er twee typen van menschen bestaan, die men visueel
en auditief noemt. De visueel ingestelde mensch kan b.v.
een taal alleen leeren aan de hand van het schriftbeeld;
de auditieven vangen gemakkelijk den klank op en prenten
daarmee de woorden in hun geheugen. Het is een hachelijke
onderneming de menschen volgens een dergelijk tweeledig
schema in te deelen. Bij den doorsneemensch kan hoogstens
van een accent op één van beide kenmerken gesproken
worden. Dit neemt niet weg, dat het oog en het oor, die
ongetwijfeld de edelste zintuigen van het menschelijk
organisme zijn, in het leven een domineerende rol spelen.
Zij zijn de voornaamste media van het contact met de
buitenwereld. En eveneens is het een feit, dat bij den één
het oog en het zien, bij den ander het oor en het hooren
den voorrang bezitten, zooals Rembrandt fijn heeft ver
staan en voortreffelijk wist uit te beelden.
Rembrandt brengt ons met zijn schilderij en zijn ets
direct op het gebied van het godsdienstige leven, waar
wij dit uur willen vertoeven. Het is evident, dat de gods
dienstige mensch meer dan van andere zintuigen en
geestesfuncties zich van oog en oor, van zien en hooren
zal bedienen om kennis te verkrijgen van de bovenaardsche
machten, wier wezen en wil hij wenscht te doorgronden,
waarbij in het midden wordt gelaten of dit zien en hooren
letterlijk dan wel overdrachtelijk is bedoeld. Het loont
de moeite na te gaan, welke beteekenis oog en oor voor
het godsdienstig besef der menschheid hebben gehad en
nog bezitten.
Wie deze vraag stelt, ziet zich geplaatst tegenover een
onoverzichtelijke en ordelooze hoeveelheid gegevens, waar
aan geen enkele verhelderende conclusie te ontleenen is,
indien er geen principe van indeeling wordt gevonden,
dat de losse feiten tot bepaalde typen samenvoegt.
Dit beginsel van rangschikking wordt ons geschonken
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door de phaenomenologie van den godsdienst. Over het
karakter en de werkwijze van deze wetenschap dus aller
eerst een enkel woord, dat uit den aard der zaak zeer
summier moet zijn en U slechts in enkele vlugge lijnen een
beeld schetst van deze interessante wetenschap.
De phaenomenologie van den godsdienst, kortheidshalve
in het vervolg phaenomenologie genoemd, is in goed
Nederlandsch vertaald niets anders dan verschijnselenleer
van den godsdienst. Zij bestudeert de godsdienstige ver
schijnselen volgens een bepaalde methode, die op zich zelf
ook weer phaenomenologisch wordt geheeten. Zij beoefent
de zoogenaamde „epoché", d.w.z. zij schort haar oordeel
op, zij stelt zich onbevangen tegenover de verschijnselen
en zij accepteert voorloopig als religieus wat zich als zoo
danig in ernst bij haar aandient. Ten tweede tracht zij
het wezen der verschijnselen te schouwen en probeert zij
de gegevens te verstaan vanuit de godsdienstigheid van
den geloovige zelf, hoe vreemd en onbegrijpelijk deze op
het eerste gezicht ook moge zijn.
De phaenomenologie is ontstaan uit de studie van de ge
schiedenis der godsdiensten. Deze laatste wetenschap helde
er meer en meer toe over haar gegevens te schiften, te
rangschikken en naar hun innerlijk verband te verstaan.
De phaenomenologie heeft deze lijn met forsche hand
doorgetrokken. Zij is een systematiseerende wetenschap
en uit dien hoofde principieel van een ander karakter
dan de geschiedenis der godsdiensten. Naar mijn opvatting
heeft zij een dubbele taak: i) zij beoefent de theöria der
phaenomena, d.w.z. zij tracht den religieuzen zin der ver
schijnselen, die zij te voren in een overzichtelijk verband
heeft gerangschikt, te verstaan, en 2) zij zoekt naar den
logos der phaenomena, d.i. zij legt de grondfiguren bloot,
die de structuur der verschijnselen bepalen.
Deze laatste bezigheid graaft het diepst. De onderzoeker
gaat daarbij o.a. ontdekken, dat er een beperkt aantal
elementaire godsdienstige levenshoudingen bestaan, een
reeks primaire oriëntaties, die ieder op eigen karakteristieke
wijze zicht geven op het Heilige, dat het object van het
geloof is. Het ontbreekt mij ten eenen male aan tijd deze
stelling toe te lichten. Ik moet deze oerphaenomenen van
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het godsdienstig leven direct als vaststaande grootheden
aan U voorstellen, voor zoo ver zij voor dit betoog in aan
merking komen. Het zijn: i) de primitieve religiositeit,
2) het godsdienstig natuurgevoel der antieke volken, 3) het
Voorindische weten van verlossing uit de eindigheid, 4) de
mystieke vervoering en 5) het geloof in historische open
baring. 2)
In den loop van dit uur zal het U duidelijk worden, dat er
teekening komt in de chaos der gegevens, wanneer men ze
phaenomenologisch bekijkt door den bril van dit principe
van indeeling. Daarmee kan deze methode van het vorschen
naar den logos der phaenomena metéén haar deugdelijkheid
bewijzen. Zij stelt ons in staat vele verwarrende bijzonder
heden over het hoofd te zien en alle aandacht samen te
trekken op enkele data van primair godsdiensthistorisch
belang, in dit geval voor zoover zij betrekking hebben op
oog en oor. Men zal m.a.w. de godsdienstige beteekenis
van oog en oor alleen leeren verstaan, wanneer men acht
geeft op de mededeelingen, die zeldzaam begaafde gods
dienstige geesten ons hebben geschonken over hetgeen
zijn in oogenblikken van huiveringwekkenden ernst en
overweldigende blijdschap hebben gezien of gehoord van
een Hoogere Wereld.
De orde van behandeling is met deze aanpak aan onze
materie van zelf gegeven.
\j De primitieve religiositeit wordt gekenmerkt door een
diepen schroom voor onberekenbare machten, die de
godsdienstwetenschap betitelt met het Melanesische woord
„mana". De primitieve mensch voelt zich omgeven door een
wereld, die als het ware electrisch geladen is. De goddelijke
kracht is latent overal aanwezig en kan zich ieder oogenblik
ergens manifesteeren. Naar het schijnt wordt het begrip
„substantie" in het denken der primitieve volkeren zeer
vaag beseft; de eigenschappen der dingen en de oorzakelijk
heid in het gebeuren treden blijkbaar op den voorgrond. 3)
Er loopt geen scherpe grens tusschen de verschillende ge
bieden van het leven: alles is met alles verbonden; het een
kan deel hebben aan het ander. 4)
Wie bij elke schrede let op het te voorschijn schieten
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van dit „mana", moet ontdekken, dat het oog des menschen
meer is dan de spiegel der ziel, gelijk het in dichterlijke
taal heet, en wel een centrum van kracht bij uitnemend
heid. 5) Zeker, het oog is de verblijfplaats der ziel. Doch
de ziel is op zich zelf draagster van „macht" en openbaring
van den goddelijken Grond. In het oog zetelt dus het
wonderbaarlijke leven, dat men begeert te bezitten. Dit
verklaart de kannibaalsche voorkeur voor de oogen der
verslagen vijanden. Van het oog gaat kracht uit. Vaak is
dit de booze blik, door alle primitieve zielen in vroeger en
later tijd zoo zeer gevreesd. Menschen kunnen er mee
begiftigd zijn — de zoogenaamde jettatori —, maar ook
dieren en levenlooze dingen, vooral bovenaardsche wezens.
Behalve een onheilspellend-somberen gloed kan het oog
ook een goeden zegenrijken blik in het rond werpen.
S. Seligmann, die een overstelpende hoeveelheid gegevens
over het booze oog verzamelde, vertelt een verhaal, hoe
de vechtlust van twee woedende visschers bedwongen
werd door den goeden blik van een oude vrouw. En het
Spreukenboek zegt, dat de koning op zijn rechterstoel
gezeten met de macht van zijn oogen al het booze doet
verstuiven. (Spr. 20 : 8)
Vergeleken met het oog, dat blijkbaar reeds voor het
primitieve religieuze besef een actieve functie vervult,
is het oor een meer passief orgaan en daarom minder in
het oog vallend. Toch belangrijk, want het oor kan de
invalspoort worden van allerlei verderfelijke geesten. Wijs
is hij, die zijn oor tegen het kwaad beveiligt. De oorringen,
die bij tal van volken fraaie staaltjes van versieringskunst
opleveren, zijn vermoedelijk naar hun idee magische
middelen om de daemonen te weren. 6)
23 Het godsdienstig natuurgevoel der antieke volken bestaat
in de vereering van een cosmisch leven, dat zich rhythmisch
voortbeweegt en dat zijn goddelijkheid bewijst door een
periodieken triomph over de vernietigende macht van den
dood. In deze godsdiensten moest het oog worden opgevat
als de zetel van dit goddelijke leven.
Oud-Egypte levert fraaie bewijzen voor deze conceptie
van het oog. Er bestond daar een overoude voorstelling
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van den hemel als een kolossaal groot gezicht, voorzien
van twee oogen, de zon en de maan. 7) Zooals het oog van
een mensch tintelend, dreigend of ondoorgrondelijk van
blik kan zijn, zoo zijn ook het oog van zon en maan beurte
lings glanzend, schrikwekkend of geheimzinnig.
Schrikwekkend, boos van blik is het zonneoog, dat in
de gedaante van de godin Hathor of Tefnet zijn vijanden
in blinde woede verslaat. Dit thema wordt behandeld in
twee verwante mythen. De eene verhaalt hoe de zonnegod
Re zóó oud en aftandsch was geworden, dat de menschen
tegen hem gingen samenzweren. Na overleg met het
collegium der overige goden besloot hij deze muiterij te
bedwingen door zijn oog uit te zenden in den vorm van de
godin Hathor. Deze godin ging bij haar strafexpeditie zóó
te keer, dat Re zich genoodzaakt zag haar woede met een
list tot bedaren te brengen. Hij liet kolossale hoeveelheden
bier, vermengd met een roode kleurstof op aarde uit gieten.
De godin zag dit vocht voor het bloed harer vijanden aan,
slurpte het begeerig, dronk zich een roes en vergat haar
opdracht. 8) Er zijn aanwijzingen, dat dit uitgezonden
zonneoog in woede ontstak, toen het bij zijn terugkeer aan
het hoofd van Re een ander oog in zijn plaats vond. 9)
Dit zou de verbinding kunnen zijn met de tweede mythe,
die schildert, hoe de goden Sjoe en Thot worden uitgezonden
om Tefnet, de dochter van Re, uit Nubië te halen. Geen
gemakkelijke opdracht. Want Tefnet wordt beschreven
als een leeuwin, wier oogen vuur spatten, die een vurigen
adem uitzendt en wier hart brandt van toorn. Thot neemt
de gedaante van een baviaan aan en weet haar te bepraten.
Zoo arriveert zij in Egypte. Te Philae gekomen verandert
zij in een liefelijke vrouw met stralende oogen. Toch blijft
zij wispelturig van humeur. Elke dag moet zij gekalmeerd
worden. Zij is de godin, die lacht en toornt; zij is Sechmet,
de leeuwin, in haar toorn en Bast, de kat, in haar vreugde.
Haar oogen kunnen blij en helder blikken, maar ook bloeddoorloopen zijn van drift; de wijn kan zij niet ontberen;
gaarne slurpt zij het bloed harer vijanden. Zij is een
daemonisch wezen. 10)
Van een geheel anderen kant laat het zonneoog zich
kennen in de bekende mythe over den strijd van Ho rus
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en Seth. Horus en Seth zijn de paargoden, die elkaar be
kampen en elkaar toch niet kunnen missen, een mythisch
beeld van het door den Egyptenaar diep besefte dualisme
van dood en leven, dat tenslotte geen antithese is maar
een twee-eenheid. De worsteling van ,,de beide mannen,
de beide goden, de beide strijders" zooals het heet, heeft
cosmische dimensies. Beide kampvechters worden zwaar
verwond in het lichaamsdeel, waarin hun leven is gecon
centreerd. Horus verliest zijn oog en Seth zijn mannelijk
lid. De aardgod Geb weet de razende vechters te scheiden
en te verzoenen, waarbij zij het verloren levensorgaan
hersteld terug krijgen.
Het is Thot, de maangod, de wijze, die het gewonde
Horusoog herstelt. Hij maakt het weer „vol", zooals het
heet. De doode, die in zijn plaats treedt, zegt dan ook:
,,ik maak het oog vol, dat beschadigd was op dezen dag
van den strijd der beide tegenstanders"11) Dit ingrijpen
van Thot is typeerend voor zijn aard. Hij is het, die
strijdende goden verzoent, de verongelijkte partij tot haar
recht helpt en daardoor het evenwicht in de wereld herstelt.
Dit genezen oog heet het wedjat-oog, d.i. het gezonde oog.
W. B. Kristensen heeft er op gewezen, dat het wedjat-oog
zoowel aan den hemelgod toebehoort als aan den zonneen den maangod. 12j Dit wordt ten deele verklaard door
de omstandigheid, dat de mythen over het hemel-, het
zonne- en het maanoog onontwarbaar met elkaar zijn
vervlochten. De godsdienstige reden van deze schijnbare
verwarring ligt dieper: het wedjat-oog is het symbool van
het werkelijk gezonde, d.w.z. het spontane leven, n.1. van
het overwinnende licht, dat uit den donkeren hemel in
de verrijzende zon of de opgaande maan te voorschijn
breekt. Dit gezonde oog heeft cultische beteekenis ge
kregen. De offergaven heeten het oog van Horus en het
heiligdom wordt wedjat-oog genoemd, omdat het de plaats
is, waar het goddelijke leven woont. 13)
Het oog is de zetel van het leven, ook van de wijsheid.
Dit hoogere weten bezitten de goden. Van enkele hunner
wordt verteld, dat zij zieners bij uitnemendheid waren.
Volgens de Edda bezat Odin visionaire gaven. In duistere
taal wordt ons verteld, dat Odin negen nachten met een
9

speer doorwond aan een winderigen boom heeft gehangen
om de runenwijsheid te bemachtigen. Het lied van Baldr's
droom bezingt zijn vraaggesprek met de Wolva, de zieneres,
die hij raadpleegde over het lot van zijn geliefden zoon.
Ook in andere zangen geldt hij als de éenige, die de geheimen
van het cosmisch leven kent en die de toekomst door
schouwt. 14j Inzicht bezit ook in hooge mate Athene,
glauköpis genaamd, wat W. F. Otto wil vertalen door
fonkelend van oog. Zij is de godin met den stralenden door
dringenden blik, de waakzame, die bliksemsnel een situatie
doorgrondt en daarom als de goede raadgeefster der
mannen optreedt. 15) Niet alleen onder de menschen, ook
bij de goden blijkt de vrouw sneller van begrip dan de man.
Athene s broeder Apollo bemantelt kwalijk zijn gebrek
aan direct schouwende intuïtie met een vertoon van typisch
manlijke waardigheid.
Het godsdienstig verlangen van den antieken mensch
ging uit naar een wijsheid, waarin men den gang van het
goddelijk leven doorschouwt. Het oog is praevalent: het
weet in de natuur den geest te ontdekken. Het is de cultus
die opvoert tot deze ontsluiering der goddelijke waarheid.
Tallooze gegevens spreken hierover. In het Doodenboek
beroemt de doode er zich meermalen op, dat hij de godde
lijke geheimenissen heeft doorgrond en de geboorte van het
cosmische leven heeft aanschouwd. 16) In een bericht over
het bezoek van den Kthiopischen koning Pianchi aan het
heiligdom te Heliopolis wordt verteld, dat hij kwam om
Re te aanschouwen. «) De tekst bij de fraaie afbeeldingen
van het feest van den god Min vermeldt, dat de koning
uittrekt om de schoonheid van Min te aanschouwen bij
zijn verheffing op zijn trap. 1S) Dit moment wordt niet
afgebeeld. Dat is veelzeggend. Wij staan hier voor een
mysterie, dat alleen cultisch kon worden gesymboliseerd.
In de mysteriën van den Griekschen en van den Hellenistischen tijd voerde de inwijding op naar de epopteia,
d.w.z. de aanschouwing. In Eleusis aanschouwde de in
gewijde blijkbaar het in stilte maaien van een aar, de op
voering der heilige geschiedenis van den roof van Kore
door Hades en van Demeters droefenis, plus de uitbeelding
van het heilige huwelijk met de geboorte van het kind. 19)
Uit deze gegevens, die zich zonder moeite laten vermeerde10

ren, kan men gemakkelijk zijn conclusie trekken: het is hier
niet het oor, dat hoort, maar het oog, dat schouwt, dat het
rhythme van het goddelijke leven wil doorgronden.20) 21)
'ij Ook de Voorindiscjie godsdiensten zijn op het zien
ingesteld en bedienen zich van Eet oog orn inzicht te krijgen
in de diepste waarheden. Wel hield men steeds het bewust
zijn vast, dat het weten der Veda's een sruti is, d.w.z.
iets wat in den oertijd als heilige openbaring werd gehoord.
Doch het hooren moest dienst doen om het schouwen voor
te bereiden. In dezen zin maakt de wijsgeer en mysticus
Shankara in zijn commentaar op de spreuken van Badarayana het hooren volstrekt ondergeschikt aan het zien. 22)
Bij hem ontmoeten wij de mystieke visie, die aanstonds
ter sprake komt. Hetzelfde geldt echter ook van die typisch
Voorindische visie, die de eindigheid en de ellende dezer
wereld doorschouwt in een verlossend weten. Men lette
daarbij vooral op de richting van dit schouwen. Phaenomenologisch belangrijk is niet alleen, dat de Voorindische
vroomheid zich met het oog oriënteert, maar vooral, dat
hier iets totaal anders wordt geschouwd dan bij het gods
dienstig natuurgevoel der antieke volken. Niet de golf
beweging van het spontane goddelijke leven, maar de schijn
dezer wereld en de zinledigheid van het geboren worden
en weder sterven, waaraan hij ontsnapt, die het verlossende
inzicht heeft verworven.
De vraag naar den zin van de eindigheid en van het
daaraan verbonden lijden heeft het Voorindische denken
immer gekweld. Vroegtijdig had men den naïven lust aan
het leven verloren en zocht men in pessimistische wereld
ontvluchting naar de verlossende waarheid. Troosteloos
zonder eind was inderdaad het verschiet, omdat de Voor
indische godsdienstige speculatie cyclisch denkt, d.w.z. er
van overtuigd is, dat de grondwet van de wereld samsara
is, de kringloop der geboorten, die zich eindeloos en zinloos
herhaalt. De wereld heeft geen zin; zij is geen product
van de scheppingsdaad eener godheid, die het heil zijner
creaturen bedoelt, hoogstens een uitvloeisel van ziin
magisch spel.
In de leer van het Boeddhisme, vooral in enkele uit
latingen van Boeddha zelf, kan men het best bespieden,
hoe een mensch in deze wanhopige situatie door een plotseII

ling opflitsend waarheidsontdekken een uitweg ziet open
gaan. De Lalitawistara, die op de beroemde reliefs van
de Barabudur in beeld is gebracht, vertelt, dat de goden
zonen het vrouwenvertrek van Boeddha's paleis in on
smakelijke wanorde hadden gebracht. Toen Boeddha de
slapende vrouwen in haar weerzinwekkende houdingen
aanschouwde, besefte hij met felle kracht de onreinheid
van het lichaam en riep hij uit: ,,in waarheid, ik woon op
het kerkhof." 23) Hij had toen juist zijn vier beroemde
uitgangen achter den rug, waarbij hij een grijsaard, een
zieke en een doode had ontmoet, die hem de vergankelijk
heid van het aardsche demonstreerden en daarna had hij
een monnik gezien, die hem in zijn ingetogen gemoedsrust
het hooge geluk der wereldvlucht aanschouwelijk maakte.
Langs allerlei omwegen vond hij de verlossing. Gezeten
onder den bodhi-boom aan den oever van de rivier Neranjara,
werd hem het inzicht geschonken, de sambodhi, de volledige
verlichting. Aan deze gebeurtenis dankt hij zijn eeretitel
Boeddha, die gewoonlijk als de „verlichte", de „ontwaakte"
wordt vertaald. De overlevering voegt er aan toe, dat
Boeddha na zijn overwinning op Mara, den booze, die
hem wilde verleiden, de hoogste waarheid in drieledigen
vorm ontving: in de eerste nachtwake verwierf hij de
kennis zijner vroegere existenties, in de tweede den
hemelschen blik, d.w.z. de kennis omtrent de vroegere
bestaansvormen van alle andere wezens en in de derde de
formule van de twaalf nidanas of grondslagen van het
bestaan, die in ketenvorm duidelijk maken, hoe uit on
wetendheid de euvelen van dit leven, te weten ouderdom,
dood en ellende voortkomen. 24)
Deze bodhi is kennelijk een schouwen met een visionair
indringende kracht. Boeddha zelf vatte de beteekenis van
het uur der verlichting samen in de woorden, die in Oldenbergs vertaling luiden: ,,Da ich solches erkannte und da ich
solches schaute, ward meine Seele erlöst von der Verderbnis
der Begier, erlöst von der Verderbnis des Werdens, er
löst von der Verderbnis des Irrglaubens, erlöst von der
Verderbnis des Nichtwissens. Im Erlösten erwachte das
Wissen von der Krlösung: vernichtet ist die Wiedergeburt, erfüllt der heilige Wandel, getan die Pflicht; nicht
werde ich zu dieser Welt zurückkehren: also erkannte
12

ich." 52) Als een grandiose visie op de wereld en het leven
heeft dit verlossende weten zijn neerslag verkregen in de
bekende vier waarheden, die de quintessens vormen van
de Boeddhistische leer: het leven is lijden; de oorzaak
van het lijden is de dorst naar het leven; het lijden kan
opgeheven worden door dooding van de levensbegeerte;
de weg, die de heilbegeerige mensch te betreden heeft, is
het achtdeelig pad, dat voert naar het Nirvana, de uitblussching, de vernietiging van de willende, zelfbewuste
persoonlijkheid en als zoodanig de hoogste zaligheid.
Aan Boeddha werd dit hoogste schouwen geschonken,
nadat hij de vier stadia van de jhana, de geestesconcentratie
had doorloopen. In het vierde stadium zou hij de ge
noemde waarheden hebben geschouwd. 26) Vanuit deze
geestestoestand ging hij dan ook bij zijn dood op in het
absolute Nirvana. Het is veelzeggend, dat dit Nirvana,
dat spot met alle omschrijving in begrippen, omdat het
het onuitsprekelijk oergeheim is achter den verhullenden
sluier der zinnelijke wereld, zich nog het best laat aanduiden
in ruimte-beelden: ,,es ist jenes unvergleichliche Eiland
wo nichts ist, wo es kein Begehren gibt, Nirvana nenne
ich es, das Ende von Alter und Tod".27) Het is kennelijk
een grootheid, die geschouwd wordt.
De oerervaring van Boeddha en het schema van medi
tatie, dat hij doorliep, hebben aanleiding gegeven tot het
uitspinnen van een subtiele en veeldradige techniek om
door bezinning op te klimmen tot de overweldigende
schouw der hoogste waarheid. E. Heiier heeft haar metho
diek in een interessante studie geanalyseerd. 28j Langs
drie verschillende paden kan de Boeddhist het punt ge
naken, waar het vale kleed der eindigheid transparant
wordt in een schouwend weten: langs de vier trappen van
de jhana, die in de handleidingen zeer zorgvuldig naar
hun kwaliteit gekarakteriseerd worden; langs de reeks der
vier oneindigheidsgevoelens, n.1. de welwillendheid, het
medelijden, het deelen in de vreugde van een ander en de
koelzinnigheid en ten derde langs den weg der abstracte
verzonkenheid, waarbij men abstraheerend van het con
crete zich in het eindelooze en bewustelooze verliest.
De meditatie is echter slechts middel, geen doel in
zich zelf. Wat de Boeddhist nastreeft met een gloeienden
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hartstocht, die laait ook achter de ijskoude onbewogenheid
der hoogste trappen van meditatie, is het verlossende
inzicht, de zoogenaamde drievoudige kennis, de opper
ste visie.
/y)

Welke rol spelen oog of oor in de mystieke vervoering?
Door het stellen van deze vraag kan men het doodgeprate
probleem van het wezen der mystiek van een geheel
nieuwen kant benaderen.
Er bestaat n.1. nog steeds geen communis opinio over het
eigenlijke karakter der mystiek. Dit baart geen ver
wondering, aangezien een vorm van vroomheid als de
mystiek, die zóó zeer in stamelende woorden over on
beschrijfbare belevenissen spreekt en er liefst over zwijgt,
zich door haar vluchtigen aard aan ontleding onttrekt en
zoodoende gemakkelijk ten prooi valt aan zeer tegen
gestelde pogingen tot interpretatie van haar natuur. Toch
is het niet moeilijk dit schijnbaar zoo nevelige terrein met
een paar lijnen voorloopig in kaart te brengen.
Allereerst moet men een onderscheid maken tusschen
wat J. B. Pratt noemt „the mild and the extreme type
of mystic experience". 29) Het eerste type is de mystieke
inslag in het geloof, die warmte en innigheid geeft aan het
Godsvertrouwen. De tweede vorm is een karakteristieke
vroomheid, die slechts voorkomt bij personen, die daartoe
den aanleg bezitten. De mystici zelf hebben dit onderscheid
scherp aangevoeld. Tersteegen zegt: ,,het woord mystisch
wordt soms in ruimeren, soms in engeren zin genomen.
In dezen eersten zin is het niets anders dan de praktische
theologie of de beoefening der godzaligheid, in zooverre zij
genade en hartsverandering tot grondslag heeft.... In
engeren en eigenlijken zin beteekent het dien graad der
ervaringskennis van God, die Paulus en alle mystieken na
hem genoemd hebben de verlichting". 30) Het spreekt
van zelf dat onze belangstelling zich richt op het tweede
type.
In de eigenlijke, zuivere mystiek kan men vervolgens
zonder moeite verschillende richtingen of typen onder
scheiden. F. Heiier heeft een zeer bruikbare typologie
opgesteld. Hij onderscheidt een extatisch-visionaire en een
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harmonische mystiek; een warm-hartstochtelijke en een
koele, van hartstochten vrije; een naïve, dichterlijke en
een verstandelijke, theoretisch gefundeerde; een gloeiend
erotische en een verfijnd geestelijke; een personalistischtheistische en een impersonalistisch-monistische; een cul
tische mystiek en een, die den steun van den cultus niet be
hoeft.31) Blijkbaar zijn deze typen slechts bepaalde facetten
van de mystiek, die ons nog maar den buitenkant laten
zien, terwijl het ons om de werkelijk constitutieve gegevens
te doen is. Dieper dringt Rud. Otto in deze materie door
bij zijn vergelijkende studie van de mystiek van het
Oosten en het Westen, waarvoor hij Shankara en
meester Eckehart als representanten gekozen heeft. Zijn
analyse van de punten van overeenkomst, van de mar
kante verschillen en van den theologischen grondslag der
mystieke systemen, die aan de verschillende typen hun
moeilijk definieerbaar cachet schenkt, maakt de mystiek
zeer doorzichtig. 32)
Werkelijk lucide wordt zijn studie, wanneer hij de mystiek
typeert als een schouwen en wel een schouwen, dat in
tweeërlei richting gaat, n.1. een ,,Innenschau", die naar
binnen kijkt en op den grond van het zelf het eeuwige Zelf
ontdekt en een „Einheitsschau", die den blik naar buiten
werpt ten einde de veelheid tot een eenheid te schouwen
en daarin het Eene te ontwaren. Ook de godsdiensthistoricus
Geo Widengren wijst er in zijn jongste phaenomenologische
werk op, dat de mystieke ziel verteerd wordt door een
brandende liefde tot God, die slechts bevredigd kan worden
in een zien van aangezicht tot aangezicht. 33j
Deze studies doen ons de structuur der mystiek verstaan.
Evenals alle andere vormen van godsdienst beroemt de
mystiek er zich op kennis omtrent God te hebben verkregen.
Wanneer men de vraag stelt: heeft zij die kennis verworven
door het oog of het oor, met een zien of een hooren, dan is
het antwoord niet twijfelachtig: de mystiek is een visio
beatifica, een zaligmakend zien. De mysticus wordt ge
dreven door een hartstochtelijke begeerte om te schouwen.
Dit resultaat drijft ons in afwijking van de gangbare
meening tot de conclusie, dat de extase, de uitzinnigheid,
die het bewustzijn versmalt en uitbluscht, niet als ken15

merkend voor de mystiek kan gelden. J. Lindblom, die
een uitgebreide studie maakte van het profetisme in ver
gelijking met verwante verschijnselen laat duidelijk uit
komen, dat de extase zoowel bij profeten als bij mystici
optreedt. 31) De extase is blijkbaar niet typeerend voor
de mystiek. Ook de unio mystica, het versmelten van de
ziel met God, zoodat er geen onderscheid meer bestaat
tusschen een ik en een Gij, is tenslotte geen beslissend
kenmerk, al is zij vaak de bekroning van het mystieke
zielsproces, waardoor de opperste zaligheid wordt bereikt.
De mystiek is een machtige drang naar vrijheid der ziel:
de mysticus hunkert naar bevrijding uit de verbrokkeldheid
en de betrekkelijkheid dezer chaotische wereld, waar
zooveel onwaars en onechts is. De mystieke richtings
beweging is als het ware een opvlucht, een omhoog schieten
naar de peillooze ruimte, waar alle begrippen ontledigd
worden en het niets de hoogste aanduiding is van de vol
heid Gods. De begeerte des harten is om door de mis
leidenden schijn heen de waarheid Gods te schouwen. Wie
de mystieke geschriften leest, kan zich niet onttrekken aan
den indruk, dat het den mysticus boven alles te doen is om
de theöria, d.w.z. het mystieke zicht. Hij wil zien, doch
niet met lichamelijke oogen zooals het heet. Door het
mystieke taaleigen trilt de jubel over het kennen van God
met onverhuld aangezicht.
Is het oor geheel uitgeschakeld bij de mystieke ervaring?
Geenszins. Paulus hoorde onuitsprekelijke woorden, toen
hij in den derden hemel werd opgetrokken. Mystici uit
allerlei tijden en van verschillende hemelstreken vermelden,
dat zij door God werden aangesproken. 35) Doch het
eigenlijke motief van hun vroomheid is en blijft de
hunkering naar de contemplatie van het summum bonum
mysticum, van de opperste schoonheid, die in verrukking
brengt. 36)
Ook hier treedt het heel eigen karakter van dit merk
waardige godsdienstige verschijnsel het duidelijkst aan
den dag, wanneer men zich afvraagt wat de inhoud is van
het mystieke schouwen. De mystieke geschriften laten
daarover geenerlei twijfel bestaan. Deze visie is totaal
anders dan het schouwen bij het antieke natuurgevoel en
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bij het Voorindische, speciaal het Boeddhistische inzicht.
Het is een visie op een zuiver geestelijk goed van hooge,
in vervoering brengende kwaliteit. De heilige Teresa drukt
het aldus uit: „wat wij anders door het geloof weten, dat
erkent de ziel hier om zoo te zeggen door den aanblik,
ofschoon deze aanblik niet met lichamelijke oogen ge
schiedt." 37)
Er bestaat tenslotte een type van godsdienst, dat ont
sprongen is aan het geloof in historische openbaring. Tot
deze kategorie behooren het Jodendom, het Christendom,
de Islam en de godsdienst van Zarathoestra. Deze gods
diensten zijn ontstaan bij volken, die van een nomadisch
bestaan geleidelijk tot een gezeten leven overgingen. Het
is algemeen bekend, dat herdersstammen muzikaal zeer
ontwikkeld kunnen zijn. De muziek is een kunst, die geheel
op het oor is ingesteld en die haar beoefenaar en zijn toe
hoorders inschakelt in een rhythme, dat meesleepende
kracht bezit. Het zou kunnen zijn, dat de muzikale begaafd
heid van deze volken de praedispositie vormt voor hun
godsdienstigheid, die zoo typisch is ingesteld op het oor,
dat moet luisteren naar wat God te zeggen heeft, naar Zijn
stem, die klinkt, niet één uitzonderlijke keer, maar gedurig,
in den voortgang van den tijd, in den loop der historie.
De godsdienst van Israël heeft aan zijn belijders in
geprent, dat God Jahwe niet mag en daarom niet kan
worden aanschouwd. Een verschijning van God behoort
tot de hooge uitzonderingen van den oertijd (Gen. 18).
De enkelingen, die God aanschouwden,hadden eigenlijk
moeten sterven. 38) Jezaja, de profeet, voelt zich totaal
vernietigd door den aanblik van Gods heiligheid (Jez. 6).
Aan Mozes werd als bijzondere gunst het verkeer met
Jahwe toegestaan, doch ook hij mocht het aangezicht van
zijn God niet aanschouwen, slechts den achterkant van
diens voorbijtrekkende heerlijkheid (Ex. 33 : 18—20).
De wet van de 10 geboden verbood het maken van goden
beelden. Het werkelijke schouwen werd verplaatst naar het
stervensuur, het hiernamaals of het toekomstige Godsrijk.
Want God Jahwe openbaart zich door zijn woord. Hij
richt zich tot het oor. De ware houding van den geloovige
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is een eerbiedig luisteren. „Spreek Heer, want uw dienst
knecht hoort", zegt Samuel (i Sam. 3). In de geschriften
der profeten begint de Godsprake meestal met de woorden:
„Zoo spreekt de Heer" en door hun mond klinkt herhaalde
lijk de oproep tot het volk: „Hoor het woord des Heeren" 39;
De visioenen, die aan de profeten ten deel vallen, zijn de
omraming, waarin dit woord tot hen kwam en tevens de
exemplificatie van Gods bedoeling met zijn woord. 40)
In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus, dat het
geloof ontstaat, doordat men iets hoort. (Rom. 10 : 17)
Ook het N.T. roept op tot het hooren, tot het luisteren
naar wat God te zeggen heeft. Bij den doop verneemt
Jezus een stem, die hem Gods geliefden zoon noemt.
Petrus, Jacobus en Johannes hooren bij de verheerlijking
op den berg een stem, die dit woord herhaalt en er aan toe
voegt: „hoort naar hem." Opvallend is het, dat nergens
in de evangeliën beschreven wordt, hoe Jezus er uit zag
en dat een authentieke beeltenis van hem ontbreekt. De
aandacht was geheel geconcentreerd op het beluisteren
van zijn getuigenis. Zijn blijde boodschap richt zich tot
den gehoorzaam luisterenden mensch. Zinrijk sluit Jezus
zijn prediking af met de woorden: „wie ooren heeft om te
hooren, die hoore." Er viel inderdaad iets te beluisteren.
Zijn woord was een bijzonder woord, een machtwoord,
dat de kracht van den Heiligen Geest wakker riep. De
theologie heeft deze rede Gods, die door Jezus sprak,
omgezet in den Logos, die van den aanvang af bij God was,
waardoor de wereld is geworden en die in Jezus persoons
vorm aannam. Naast het hooren is het zien niet geheel
afwezig in het N.T. Doch het is eschatologisch, d.w.z.
het richt zich op dat wat aan gene zijde van de aardsche
gezichtseinder ligt en ontvonkt voornamelijk aan de ver
schijning van den opgestanen Heer. 41)
Ook in de openbaringen van Mohammed is het hooren
primair. Ondanks zijn extatisch-visionaire begaafdheid
spitste zijn geest zich klaarblijkelijk op het vernemen van
Gods stem. De engel, die verschijnt is bemiddelaar. Het
bekende verhaal over zijn eerste openbaring vertelt, dat
de engel hem herhaalde malen met geweld tot reciteeren,
d.w.z. tot het voordragen van gehoorde woorden Gods
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wilde dwingen. Toen Mohammed daarop telkens weer zijn
onmacht betuigde, werden hem eindelijk de woorden van
sura 96 toegevoegd. 42) Vanaf dat oogenblik heeft
Mohammed bij elke belangrijke beslissing gewacht op
Allah's bevel, dat in den vorm van een sura tot hem kwam.
Het behoeft geen nader betoog, dat de godsdienst van
Zarathoestra met Jodendom, Christendom en Islam typo
logisch nauw verwant is. Ook hier treft men de voor
stelling aan van een persoonlijken god, Ahoera Mazda
genaamd, die zich richt tot zijn profeet, n.1. Zarathoestra.
Deze beslissende openbaring wordt in de oud-Perzische
theologie omraamd door het grootsche drama van de
worsteling van twee rijken, n.1. van Ahoera Mazda en
Angro Mainyoe, een verloop, dat historische en cosmische
wijdte heeft. Alles wijst er op, dat ook hier het oor de
voornaamste godsdienstige kenfunctie is. Onder de zoo
genaamde Yazatas, de vereerenswaardigen, komt zelfs een
god van het hooren en van de gehoorzaamheid voor. Het
is Srao^a, de waakzame, de bestrijder der daemonen, de
middelaar, de personificatie der vrome, luisterende ge
meente. 43) Het lijkt alles klaar en eenvoudig: ook in deze
godsdienst is het oor de bron van godskennis.
Toch waarschuwt juist het onderzoek van deze godsdienst
ons om voorzichtig te zijn bij onze t}rpeering en niet te
meenen, dat het bij deze zoogenaamde profetische gods
diensten louter en alleen gaat om het hooren. H. S. Nyberg
komt op grond van een diepgaand onderzoek, dat geheel
nieuwe paden inslaat, tot de conclusie, dat Zarathoestra
zoowel tot het auditieve als het visueele type moet hebben
behoord. Deze opvatting baseert hij o.a. op de volgende
feiten: de god Verethraghna schonk aan Zarathoestra op
diens gebed de scherpte van blik, n.1. süka, de lichtkracht,
gepersonificeerd in de godin Cisti. Zij is de godin van de
wegen, die de mensch duidelijk voor zich ziet liggen, de
godin der verlichting, de personificatie van de gemeente,
die in den cultus de goddelijke wereld schouwt. Zij werd
geïdentificeerd met daëna. Dit half persoonlijke begrip,
afgeleid van day = zien, stelt het religieuze schouwen
voor, het innerlijk oog, de ziel, die de lichtstraling van zich
kan laten uitgaan, daarom het orgaan der onsterfelijkheid
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en tenslotte de collectiviteit der schouwenden, het cultisch
verbond der gemeente. Achter de Gathas vermoedt Nyberg
extatische praktijken, die in de maga, d.i. de mysterie
gemeenschap werden beoefend. In een visioen moet
Zarathoestra gezien hebben, dat de hoogste god, voorheen
als deus otiosus, als onwerkzame god opgevat, de goede
geest, Spenta Mainyoe is, n.1. Ahoera Mazda, de daad
krachtige, die het booze bekampt. Wel zijn de gezichten
van Zarathoestra niet sterk aanschouwelijk, is zijn extase
eerder een gedachteninspiratie en verloopt zijn roeping
in het schema van een tweegesprek met Ahoera Mazda,
maar toch overweegt het visueele zóózeer, dat Nyberg
hem phaenomenologisch wil rangschikken op den lijn der
zieners. il)
Dit godsdiensthistorisch inzicht is ons een aansporing
een oogenblik op onze schreden terug te keeren en het
zoogenaamde profetische geloofstype nog eens opnieuw
ter dege in het vizier te vatten. Sinds de studies van Heiier
zijn wij gewend het profetisme te beschouwen als een
gesloten type, dat scherp belijnd en duidelijk afgegrensd
kan worden tegenover andere typen. Niemand kan echter
zijn oogen sluiten voor het feit, dat de O.T. profeten
voortkwamen uit de extatische profetenzonen en dat
Samuel nog een roè, d.i. een ziener werd genoemd. 4B) De
geschriften der profeten bevatten de beschrijving van menig
visioen. J. Iyindblom, reeds eerder geciteerd, beweert, dat
de profeet een dispositie voor extase heeft, die hij een revelatorische toestand noemt en dat hun visioenen pseudohalluninaties zijn, die met het innerlijk oog worden gezien.
Hoe het zij, men kan zich niet onttrekken aan de conclusie,
dat het visueele, het oog ook bij hen een rol spelen. Het
profetische is dus geen zuiver type: het is ten deele verwant
met vroomheidsvormen, die geheel anders zijn georiënteerd,
n.1. op het oog, het zien. Ja, men zou, zelfs in tegenstelling
met de gangbare opvatting, de stelling kunnen poneeren,
dat het profetische minder homogeniteit bezit dan b.v.
het mystieke.
De strekking van dit betoog wil ik trachten samen te
vatten in de volgende korte conclusie: het moge U duidelijk
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geworden zijn, dat de phaenomenologie een vruchtbare
methode oplevert om de structuur der godsdienstige ver
schijnselen te verstaan, als men tenminste over de noodige
godsdiensthistorische kennis beschikt. In een dergelijk
onderzoek naar de typen en de oerphaenomenen, kan de
vraag: welke rol spelen het oog of het oor, zeer verhelderend
zijn. Men ontdekt dan auditieve en visueele typen van
geloof. Belangrijker dan de vraag, of er gehoord dan wel
gezien wordt, is de kwestie wat er gehoord en gezien wordt.
Deze vraag leert ons pas goed de typen naar hun gods
dienstige oriëntatie en hun inhoud onderscheiden. Dan
blijkt met name, dat de profetische vroomheid veel meer
gecompliceerd is dan meestal wordt gemeend, zoodat men
met deze term voorzichtig moet zijn, vooral wanneer men
haar wil gebruiken om één of meerdere bepaalde gods
diensten scherp af te grenzen, misschien zelfs in anti
thetische relatie, tegen geloof van een geheel ander type.

Dames en Heeren Bestuurderen van deze stad,
Mijne Heeren Leden van het College van Herstel
dezer Universiteit,
68 jaar geleden heeft P. D. Chantepie de la Saussaye,
één van de grootmeesters der Nederlandsche godsdienst
geschiedenis de leerstoel, die Gij mij hebt willen toever
trouwen, ingewijd met een rede over „het belang van de
studie der godsdienstgeschiedenis voor de kennis van het
Christendom". Deze rede is heden nog alleszins lezenswaard
en bevat richtlijnen voor de studie der godsdienst
geschiedenis, die ik voor een deel zonder bezwaar zou
kunnen overnemen. Deze herinnering uit de geschiedenis
uwer Universiteit moge U het bewijs zijn, dat ik er mij bij
deze officieele aanvaarding van de leerstoel in de ge
schiedenis der godsdiensten ter dege van bewust ben, dat
ik door Uw benoeming geroepen ben een luisterrijke traditie
voort te zetten. Ik moge U de verzekering geven, dat het
mij niet aan toewijding zal ontbreken om naar de mate
mijner krachten door mijn studie en onderwijs iets bij te
dragen tot den roemruchten naam dezer Universiteit.
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Dames en Heeren Hoogleeraren,

Het is een vreugdevolle ervaring in de rij van de dienaren
der wetenschap te worden opgenomen. De collegialiteit,
die onder U heerscht, maakt het den nieuweling niet
moeilijk zich onder U thuis te gevoelen. Doch er zijn onder
U velen, die reeds zóó diep hebben geschouwd en zóó
scherp kunnen luisteren op wetenschappelijk gebied, dat
een beginnelijk zich ondanks alles wat verlegen voelt.
Van Uw welwillende gezindheid ben ik echter verzekerd.
Naar mijn meening kan de theologie er nimmer wel bij
varen, indien zij zich zou opsluiten binnen haar eigen
omtuining. Mijn eigen vak heeft voortdurend bouwsteenen
noodig van het erf der andere faculteiten. Zoo hoop ik dan
ook bij tijd en gelegenheid mijn beperkt inzicht te verwijden
door Uw meerder weten.
Aan de collega's van de eigen faculteit wil ik gaarne
verklaren, dat het mij een vreugde is om mee te werken aan
den opbouw van een faculteit, die bloeit en die van zich
doet spreken. De korte periode van onze samenwerking
schenkt de beste prognose voor een eendrachtig optrekken.
Daartoe zal zeker ook bijdragen, dat een gelukkige speling
van het lot heeft gewild, dat ik met een aantal mannen, met
wie ik destijds in dezelfde jaren in Leiden vóór de groene
tafel moest verschijnen en met wie geestesverwantschap mij
verbindt, nu achter eenzelfde faculteitstafel mag zitten.
Groot respect gevoel ik voor de leden van de oude theo
logische faculteit, die met zooveel zelfverloochening hun
taak aan de nieuwbenoemden hebben overgedragen.
Van U, hooggeachte van den Bergh van Eysinga, die
mijn voorganger zijt, verschil ik ongetwijfeld in aanpak
aan de stof en de problemen. In critischen zin hoop ik echter
niet voor U onder te doen, zoodat het U een voldoening
moge zijn, dat Uw streven naar onbevooroordeeld waarheidsonderzoek in transpositie door mijn onderwijs ook
in dit vak zijn voortzetting zal vinden. Het is mijn oprechte
wensch, dat Gij, ontslagen van de plicht tot doceeren,
kracht en lust zult vinden ons nieuwe vruchten te schenken
van Uw omvangrijk weten en Uw immer vorschenden
geest.
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Het doet mijn theologenhart goed, dat ik van U, hoog
geachte van Bakel, een zuiver theologisch vak heb mogen
overnemen, n.1. de encyclopaedie der theologie. Ik weet,
dat dit vak U ter harte ging. Gij kunt er staat op maken,
dat ik dit vak niet zal verwaarloozen, doch het zorgvuldig
zal hoeden.
Uw aanwezigheid op dezen dag, hooggeachte Kristensen,
stel ik op hoogen prijs. Gaarne grijp ik deze gelegenheid
aan U te danken voor wat Gij mij door uw onderwijs
geschonken hebt. Met bewondering zie ik op naar de wijze
waarop Gij de studie der godsdienstgeschiedenis beoefent,
speciaal van het moeilijke terrein der antieke religies.
Daarin meen ik de specifiek Scandinavische godsdienst
historische visie te speuren, die slechts hij ten volle verstaat,
die de landen van het Noorden kent en liefheeft. Mocht
het mij gelukken in de komende jaren als godsdienst
historicus en phaenomenoloog eenigszins het hooge ideaal
te benaderen, dat Gij U bij uw werk hebt gesteld, dan zal
ik mij zelf gelukkig prijzen, wat ook verder het uiterlijk
resultaat van mijn arbeid moge zijn.
Onder mijn toehoorders mag ik vele vrienden en be
kenden begroeten. Allereerst mijn naaste familieleden,
wier aanwezigheid den glans van deze dag verhoogt. Verder
afgezanten uit de gemeentes, die ik als predikant heb
gediend: Apeldoorn, Culemborg en Enschede. Ook
menschen, die ik in allerlei betrekkingen van het veel
zijdige leven heb leeren hoogachten als personen van geest
en karakter. U dank ik hartelijk voor uw komst. Voor
zoover Gij geen theologen zijt, hoop ik, dat mijn oratie,
die ondanks mijn ernstige streven om ook voor U be
grijpelijk te spreken, uit den aard der zaak vaktechnisch
moest zijn, bij U toch een duidelijken indruk heeft achter
gelaten: en wel dit inzicht, dat het in de theologie gaat om
levensvragen en dat de studie van de geschiedenis der gods
diensten geen liefhebberen is in antiquarische zaken, maar
een ingespannen luisteren en schouwen, opdat men weet
zal krijgen van godsdienstige waarden en met die kennis
godgeleerdheid en Kerk kan dienen.
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Dames en Heeren Studenten,
Gij zult in het vervolg mijn gehoor zijn. Korten tijd heb
ik reeds mijn vakken aan U gedoceerd. Deze eerste aan
raking heeft voor mijn gevoel de vonk der goede verstand
houding reeds doen overslaan. Ongetwijfeld hebt gij ge
merkt, dat ik prijs stel op precisie in uw godsdienst
historisch weten en uw phaenomenologisch inzicht. Dit
moge U niet verschrikken, maar U herinneren aan de
bekende stelregel der goed oud-Hollandsche paedagogische
wijsheid. Hard is mijn hand, maar liefelijk mijn gemoed.
Gij weet, dat gij in mij een geestdriftig beoefenaar hebt
van de geschiedenis der godsdiensten en van de phaenomenologie van den godsdienst. Ik hoop in staat te zijn
door mijn onderwijs uw inzicht te vergrooten en bovendien
op U iets over te dragen van de geestelijke vreugde, die de
studie van mijn vak aan haar beoefenaars schenkt. Niet
alleen als geleerde wil ik U naderen, evenzeer als dienaar
der sancta theologia en het liefst eenvoudig als mensch.
Op Uw vriendschap reken ik. Moge uit onze samenwerking
veel goeds geboren worden voor de beoefening der theo
logische studie en voor de rijping onzer geesten.
Ik heb gezegd.
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